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বচন 

সঠিক উত্তর নির্ বাচি কর (MCQ) 

1. কেবলমাত্র সত্য বা মমথ্যা হতত্ পাতে –  

a) বচন b) পদ c) শব্দ d) যুক্তি                                                               ans. a) বচন 

2. সম্বন্ধ অনুসাতে বচন েয় প্রোে ?  

 a) দুই b) মত্ন c) চাে d) ছয়                                                                  ans. a) দুই 

3. গুন ও পমেমান অনুসাতে বচন েয় প্রোে ?  

a) দুই b) মত্ন c) চাে d) ছয়                                                                    ans. c) চাে 

4. বচন হল ভাষায় প্রোমশত্ –  

a) অবধােণ b) ইচ্ছা c) মচন্তা d) অনুমান                                                 ans. a) অবধােণ 

5. মনেতপক্ষ বচতনে েয়টি অংশ ?  

a) ১টি b) ২টি c) ৩টি d) ৪টি                                                                   ans. d) ৪টি 

6. সত্যত্া বা মমথ্যাত্ব েীতসে ধম ম ?  

a) বচন b) পদ c) শব্দ d) যুক্তি                                                                ans. a) বচন 

7. প্রােমিে বচতনে েয়টি অংশ ?  

a) ১টি b) ২টি c) ৩টি d) ৪টি                                                                   ans. d) ৪টি 

8. কোন বচতনে কেবলমাত্র উতেশয পদ বযাপয ?  

a) সামানয b) মবতশষ c) সদথ্ মে d) নঞথ্ মে                                              ans. a) সামানয 

9. কোন বচতনে কেবলমাত্র মবতধয় পদ বযাপয ?  

a) সামানয b) মবতশষ c) সদথ্ মে d) নঞথ্ মে                                              ans. d) নঞথ্ মে 

10. সামব মে বচতন কোন পদ বযাপয ? 

a) উতেশয b) মবতধয় c) মবরুদ্ধ d) মবপেীত্                                                ans. a) উতেশয 

11.  গঠন অনুসাতে  বচন েয় প্রোে ?  

a) দুই b) মত্ন c) চাে d) ছয়                                                                      ans. a) দুই 

12. সাতপক্ষ বচন েয় প্রোে ?   

a) দুই b) মত্ন c) চাে d) ছয়                                                                      ans. b) মত্ন 

13. কোন বচতন শুধুমাত্র মবতধয় পদ বযাপয ?  

a) A b) E c) I d) O                                                                                   ans. d) O 

14. এেটি বচতনে েয়টি অংশ ?  

a) ১টি b) ২টি c) ৩টি d) ৪টি                                                                     ans. d) ৪টি                   

15. সংতযাজে মে ?  

a) শব্দ b) পদ c) মচহ্ন d) প্রত্ীে                                                                ans. c) মচহ্ন 

16. বচতনে প্রত্ীোময়ত্ রূপটিতে মে বতল ?  

a) যুক্তিে আোে b) বােযাোে c) বচনাোে d) কোনটিই নয়                      ans. c) বচনাোে   

17. বচতনে কোন অংশ বচতনে পমেমান মনতদমশ েতে ?  

a) উতেশয b) মানে c) মবতধয় d) সংতযাজে                                              ans. b) মানে 

18.  রোম না এতল শযাম যাতব  – এটি মে বচন ?  

a) সাতপক্ষ b) মনেতপক্ষ c) সংতেষে d) মবতেষে                                       ans. a) সাতপক্ষ  

19.  কহতু্বাতেযে সাহাতযয যাতে প্রমাণ েো হয় ,ত্াতে বতল ___  

a) যুক্তিবােয b) মসদ্ধান্ত c) পূব মগ d) অনুগ                                                  ans. b) মসদ্ধান্ত   

20.  উতেশয ও মবতধয় উভয় পদই অবযাপয হয় কোন বচতন ?  

a)  A  b)  E c)  I  d)  O                                                                             ans. c)  I 

21. এেটি বচন সব মদা ____ 

a) ববধ /অববধ  b) মনক্তিত্ /সম্ভাবয  c) সত্য /মমথ্যা  d) বযাপয /অবযাপয       ans. c) সত্য /মমথ্যা  

22. সব বােযই বচন - উক্তিটি ____ 

a) সত্য  b) মমথ্যা  c) সংশয়াত্মে  d) কোতনাটিই নয়                                   ans.  b) মমথ্যা 

23.  সব বচনই বােয - উক্তিটি ____ 

a) সত্য  b) মমথ্যা  c) সংশয়াত্মে  d) কোতনাটিই নয়                                   ans.  a) সত্য 

24.  কযৌমগে বচন ___ প্রোে । 

a) দুই b) মত্ন c) চাে d) পা াঁচ                                                                     ans. d) পা াঁচ  

  

  

 

 


