
প্রস্তুতিমূস্তুতিমূলক পরীক্ষূলক পরীক্ষা-ক-২
শ্রেতিমূেণিঃ এককদশ

তিমূিষয়ণিঃ উৎপকদন ব্যিসকপনক ও তিমূিপেন-১ম পত্র (অধকয়ণিঃ ৭, ৮, ১০)   
সময়ণিঃ ৩০ তিমূমতিমূনট                                                      িহুতিমূনি রকচতিমূন অভূলক পরীক্ষা-ক                                                                     পূে রমকনণিঃ ৩০

(সঠিক উত্তরীক্ষটি তিমূচতিমূ চিহ্নিস্তুতি করো।)�রীক্ষক।)
১। মকন ব্যিসকপনকরীক্ষ প্রথম ককজ শককনটি?
(ক) শ্রেস্তুতিক মূল্কয়ন                  (খ) মকন তিমূনর রকরীক্ষে
(গ) রকরীক্ষকিকতিমূিক উন্নয়ন              (ঘ) গরো।)�িষেক ও উন্নয়ন

২। শককনটি পতিমূরীক্ষরো।)�িশ তিমূিষয়ক মকন ব্যিসকপনক পদ্ধতিমূস্তুতি?
(ক)ISO-১৪০০০                  (খ) ISO-১২০০
(গ) ISO-৩০০০                   (ঘ) ISO-৩৫০০

উদূলক পরীপকটি পরো।)� ক এিএবং ৩ এিএবং ৪ নএবং প্ররো।)�প্রশ্নেরীক্ষ উত্তরীক্ষ দকওণিঃ
“পুতিমূষ্টি শিভকরো।)�রীক্ষজ তিমূলণিঃ”  িতিমূরীক্ষশকরো।)�লরীক্ষ সুতিমূমষ্টি ও পুতিমূষ্টিকরীক্ষ ডাবের পাকরো।)�িরীক্ষ পকতিমূন
প্করো।)�কটজকস্তুতি অিসকয় দূলক পরীঘ রতিমূদন সুনকরো।)�মরীক্ষ সকরো।)�থ শভকক্তকরো।)�দরীক্ষ তিমূনকট পণ
তিমূিপেন করো।)�রীক্ষ আসরো।)�স। প্রতিমূস্তুতিষকনটি স্তুতিকরো।)�দরীক্ষ উৎপকতিমূদস্তুতি ডাবের পাকরো।)�িরীক্ষ পকতিমূনরীক্ষ মকন
সএবংরীক্ষক্ষা-ে ও মকরো।)�নকন্নয়রো।)�নরীক্ষ জন্য কম্য কর্মীরো।)�দরীক্ষ পর রকয়্রেরো।)�ম প্রতিমূশক্ষা-রো।)�েরীক্ষ ব্যিসক
গ্রিে করো।)�রীক্ষ। পকশকপকতিমূশ,  “  জূলক পরীিন শিভকরো।)�রীক্ষজ তিমূলণিঃ”-ও ডাবের পাকরো।)�িরীক্ষ পকতিমূন
তিমূিপেন করো।)�রীক্ষ আসরো।)�স। তিমূকন্তু স্তুতিকরো।)�দরীক্ষ প্রতিমূশতিমূক্ষা-স্তুতি কম্য কর্মী নক থকককয় স্তুতিকরো।)�দরীক্ষ
তিমূিপেনকৃস্তুতি পরো।)�ণরীক্ষ মকন তিমূদন তিমূদন হ্কস পকরো।)�স পাচ্ছে। 
৩। “ পুতিমূষ্টি শিভকরো।)�রীক্ষজ তিমূলণিঃ” স্তুতিকরীক্ষ কম্য কর্মীরো।)�দরীক্ষ প্রতিমূশক্ষা-রো।)�েরীক্ষ জন্য শর ব্যয়
তিমূনি রকি করো।)�রীক্ষ স্তুতিক শককন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ ব্যরো।)�য়রীক্ষ অন্তর রক্ত?
(ক) মূল্কয়ন                         (খ) অভ্যন্তরীক্ষূলক পরীে ব্যথ রস্তুতিক
(গ) িকতিমূি্যক ব্যথ রস্তুতিক                 (ঘ) তিমূনিকরীক্ষে  
৪। “ জূলক পরীিন শিভকরো।)�রীক্ষজ তিমূলণিঃ” এরীক্ষ পরো।)�ণরীক্ষ মকন হ্করো।)�সরীক্ষ পতিমূরীক্ষেতিমূস্তুতি িরো।)�লক-
i.িকজকরীক্ষ শশয়করীক্ষ িকরীক্ষকরো।)�নক ii.উৎপকদনশূলক পরীলস্তুতিক হ্কস iii. মূল্কয়ন ব্যয়
হ্কস 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

৫। তিমূপ্ররো।)�ভনশন করো।)�কস্টেরীক্ষ অন্তর রক্ত িরো।)�লক-
i. প্রতিমূশক্ষা-ে    ii. পরীক্ষূলক পরীক্ষা-ে        iii. পণ পুনণিঃতিমূডাবের পাজকইন
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii 

৬। সকতিমূি রক ব্যিসকপনকরীক্ষ িকতিমূস্তুতিয়করীক্ষ িরো।)�লক-
i. শিঞ্চমকতিমূকরএবং  ii. আউটরো।)�সকতিমূস রএবং  iii. পতিমূরীক্ষসএবংখকন মকন তিমূনয়ন্ত্রে 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,ii

উদূলক পরীপকটি পরো।)� ক এিএবং ৭ এিএবং ৮ নএবং প্ররো।)�প্রশ্নেরীক্ষ উত্তরীক্ষ দকওণিঃ
তিমূভশন তিমূলণিঃ তিমূিতিমূভন্ন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ শটতিমূলতিমূভশন উৎপকদন ও িকজকরীক্ষজকরীক্ষকরীক্ষে
করো।)�রীক্ষ। স্তুতিকরীক্ষক শ্রেস্তুতিকরো।)�দরীক্ষ ৫  িসরো।)�রীক্ষরীক্ষ ওয়করো।)�রীক্ষতিমূেন্টি তিমূদরো।)�য় থকরো।)�ক। সম্প্রতিমূস্তুতি
প্রতিমূস্তুতিষকনটি ISO সনদ লকভ করো।)�রীক্ষরো।)�স।
৭। তিমূভশন তিমূলণিঃ এরীক্ষ শটতিমূলতিমূভশরো।)�নরীক্ষ ৫ িসরো।)�রীক্ষরীক্ষ ওয়করো।)�রীক্ষতিমূেন্টি শককন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ
ব্যয়?
(ক) প্রতিমূস্তুতিরো।)�রীক্ষকর                           (খ) মূল্কয়ন 
(গ) অভ্যন্তরীক্ষূলক পরীে ব্যথ রস্তুতিক                  (ঘ) িকতিমূি্যক ব্যথ রস্তুতিক ব্যয়

৮। তিমূভশন তিমূলণিঃ এরীক্ষ আইএসও লকরো।)�ভরীক্ষ ফরো।)�ল- 
i.আন্তজরকতিমূস্তুতিক স্ূলক পরীকৃতিমূস্তুতি পকরো।)�ি ii. উৎপকদন িক রো।)�ি iii. রীক্ষপকতিমূন সুরো।)�রকগ
পকরো।)�ি 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

৯। মকন ব্যিসকপনক কূলক পরী ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ ককজ?
(ক) একক          (খ) জটিল      (গ) দলগস্তুতি       (ঘ) সিজ

১০। শককরো।)�নক পরো।)�ণরীক্ষ ক্রুটি সএবংঘটিস্তুতি িওয়করীক্ষ পূরো।)�ি রই স্তুতিক শরীক্ষকরো।)�ররীক্ষ জন্য শর
ব্যয় করীক্ষক িয় স্তুতিকরো।)�ক শককন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ ব্যয় িরো।)�ল?
(ক) মূল্কয়ন                              (খ) িকতিমূি্যক তিমূিচ্যতিমূস্তুতি 
(গ) অভ্যন্তরীক্ষূলক পরীে তিমূিচ্যতিমূস্তুতি                   (ঘ) প্রতিমূস্তুতিরো।)�রীক্ষকরমূলক 

১১। উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিক উৎপকদরো।)�নরীক্ষ শককন মকত্রক?
(ক) স্কভকতিমূিক      (খ) গ      (গ) সরো।)�ি রকচ্চ     (ঘ) ককতিমূ্ক্ষিস্তুতি

১২। একটি শককমকতিমূনরীক্ষ উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিকরীক্ষ ৮০%  ব্যিিকরীক্ষ করীক্ষরো।)�স।
স্তুতিকিরো।)�ল শককমকতিমূনটিরীক্ষ সতিমূঞ্চস্তুতি উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিক কস্তুতি িরো।)�ি?
(ক)২৫%            (খ) ৮০%    (গ) ১৫%      (ঘ) ২০%

১৩। ককর রকরীক্ষ উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিকরীক্ষ প্ররকন তিমূিরো।)�িচ্য তিমূিষয় িরো।)�লক-
i. তিমূমস্তুতিব্যতিমূয়স্তুতিকরীক্ষ সকরো।)�থ উৎপকদন ii.সরো।)�ি রকচ্চ পতিমূরীক্ষমকে উৎপকদন
iii. ররো।)�ন্ত্ররীক্ষ সরো।)�ি রকচ্চ ক্ষা-মস্তুতিক প্ররো।)�য়কগ  
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

উদূলক পরীপকটি পরো।)� ক এিএবং ১৪ এিএবং ১৫ নএবং প্ররো।)�প্রশ্নেরীক্ষ উত্তরীক্ষ দকওণিঃ
জনকি মন্টু একটি কলম ককরীক্ষখকনক সকপন করো।)�রীক্ষন। ককরীক্ষখকনকয় ৫টি শমতিমূশন
আরো।)�স,  শরগুরো।)�লক প্রতিমূস্তুতিতিমূদন ২০০০  কলম তস্তুতিতিমূরীক্ষ করীক্ষরো।)�স্তুতি পকরো।)�রীক্ষ। তিমূকন্তু
্রেতিমূমকরীক্ষক প্রতিমূস্তুতিতিমূদন মকত্র ৪০০ কলম উৎপকদন করো।)�রীক্ষ। এমস্তুতিকিসকয় তিমূস্তুতিতিমূন
্রেতিমূমকরো।)�দরীক্ষ প্রতিমূশক্ষা-রো।)�েরীক্ষ ব্যিসক করো।)�রীক্ষন।
১৪। ককরীক্ষখকনকয় ৫টি শমতিমূশরো।)�ন ২০০০ কলম উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিকরীক্ষ শক্ষা-রো।)�ত্র
শককনটি প্ররো।)�রকজ্য?
(ক) প্রকৃস্তুতি উৎপকদন                (খ) সরো।)�ি রকচ্চ উৎপকদন
(গ) প্ররো।)�ককৌশলগস্তুতি উৎপকদন       (ঘ) ককর রকরীক্ষ উৎপকদন 
১৫। জনকি মন্টু ্রেতিমূমকরো।)�দরীক্ষ প্রতিমূশক্ষা-রো।)�েরীক্ষ মকধরো।)�ম তিমূনতিমূমাধ্যমে নিশ্চিস্তুতি করো।)�রীক্ষন-
i. পরো।)�ণরীক্ষ মকন  ii. সরো।)�ি রকচ্চ ব্যিিকরীক্ষ  iii. দক্ষা- ্রেতিমূমক
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

উদূলক পরীপকটি পরো।)� ক এিএবং ১৬ এিএবং ১৭ নএবং প্ররো।)�প্রশ্নেরীক্ষ উত্তরীক্ষ দকওণিঃ
জনকি জতিমূন একটি ককরীক্ষখকনক গরো।)�  শস্তুতিকরো।)�লন। তিমূিতিমূভন্ন উপকরীক্ষে ব্যিিকরীক্ষ
করো।)�রীক্ষ প্রতিমূস্তুতি মকরো।)�স ২৫,০০০  একক উৎপকদন করীক্ষকরীক্ষ ক্ষা-মস্তুতিক থককরো।)�লও
্রেতিমূমকরো।)�দরীক্ষ অসিরো।)�রকতিমূগস্তুতিকরীক্ষ ককরীক্ষরো।)�ে িস্তুতিরমকরো।)�ন উৎপকতিমূদস্তুতি িরো।)�স পাচ্ছে ৫,০০০
একক। উরো।)�্লেখ, উক্ত প্রতিমূস্তুতিষকরো।)�নরীক্ষ পরো।)�ণরীক্ষ িকজকরো।)�রীক্ষ ররো।)�থষ্টি চকতিমূিদক আরো।)�স।

১৬। ককরীক্ষখকনকটিরীক্ষ উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিকরীক্ষ ব্যিিকরীক্ষ কস্তুতি?
(ক) ৫%       (খ) ১০%       (গ) ২০%       (ঘ) ২৫% 
১৭। উদূলক পরীপক অনুসকরো।)�রীক্ষ কররপরো।)�ক্ষা-রীক্ষ করীক্ষেূলক পরীয় িরো।)�লক-
i. উপকরীক্ষে ব্যিিকরো।)�রীক্ষ সরো।)�চস্তুতিনস্তুতিক  ii. তিমূিপেরো।)�ন গুরুত্ব শদওয়ক   iii.
্রেতিমূমকরো।)�দরীক্ষ শপ্রষেক শদওয়ক 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii



১৮। কখন গ  উৎপকদন খরীক্ষচ একটি তিমূনতিমূদ রষ্টি স্তরীক্ষ পর রন্ত কমরো।)�স্তুতি থকরো।)�ক?
(ক) উৎপকদন কমরো।)�ল               (খ) মূলরন করো।)�ম শগরো।)�ল 
(গ) তিমূিতিমূ্রে করো।)�ম শগরো।)�ল              (ঘ) উৎপকদন িক রো।)�ল

১৯। সবুজ শমসকরো।)�স ররীক্ষ ভিনটি ৫  স্তুতিলক। এরীক্ষ মরো।)�ধ ৪টি স্তুতিলক স্তুতিকরো।)�দরীক্ষ
প্ররো।)�য়কজন িয়। িকতিমূক ১টি খকতিমূল থকরো।)�ক। স্তুতিকরীক্ষক কূলক পরীভকরো।)�ি স্তুতিকরো।)�দরীক্ষ অব্যিহৃস্তুতি
উৎপকদন ক্ষা-মস্তুতিক ককরো।)�জ লকগকরো।)�স্তুতি পকরো।)�রীক্ষ?
(ক) তিমূিতিমূ্রে িক কয়                   (খ) উপ-ঠিককদকতিমূরীক্ষরীক্ষ মকধরো।)�ম 
(গ) পণ তিতিমূচত্র্যকরীক্ষরো।)�েরীক্ষ মকধরো।)�ম (ঘ) ইজকরীক্ষক তিমূদরো।)�য় 

২০। উৎপকদন প্রতিমূ্রেয়ক কূলক পরীরূপ িয়?
(ক) চলমকন    (খ) তিমূসতিমূস্তুতিশূলক পরীল   (গ) তিমূনতিমূদ রষ্টি   (ঘ) ঘূে রকয়মকন

২১। তিমূিন্যকরো।)�সরীক্ষ উরো।)�দশ্য শককনটি?
(ক) মূলররো।)�নরীক্ষ সদ্যিিকরীক্ষ             (খ) সকরো।)�নরীক্ষ সদ্যিিকরীক্ষ 
(গ) কম্য কর্মীরো।)�দরীক্ষ সন্তুতিমূষ্টি                   (ঘ) শভকক্তক সন্তুতিমূষ্টি 

২২। শককন তিমূিন্যকরো।)�স প্রকরো।)�য়কতিমূগক শক্ষা-ত্র সূলক পরীতিমূমস্তুতি ও কিত ও কাঁচকমকল সকনকন্তরীক্ষ ব্যয়
শূন্য িয়?
(ক) প্রতিমূ্রেয়ক     (খ) অতিমূফস      (গ) পণ      (ঘ) তিমূসরীক্ষ 

উদূলক পরীপকটি পরো।)� ক এিএবং ২৩ এিএবং ২৪ নএবং প্ররো।)�প্রশ্নেরীক্ষ উত্তরীক্ষ দকওণিঃ
সিত ও কাঁরো।)�ঝেরীক্ষ মকয়ক একটি তিমূডাবের পাপকট ররো।)�মেন্টি শকস্টেকরীক্ষ। প্রতিমূস্তুতিষকনটি প্রসকরনূলক পরী সকমগ্রূলক পরীসি
প্রতিমূস্তুতিটি পরো।)�ণরীক্ষ জন্য আলকদক সকরো।)�নরীক্ষ ব্যিসক করো।)�রীক্ষ সকতিমূজরো।)�য় রীক্ষকরো।)�খ। এরো।)�স্তুতি
করো।)�রীক্ষ শ্রেস্তুতিক এিএবং তিমূিরো।)�্রেস্তুতিক উভয়ই লকভিকন িয়।
২৩। সিত ও কাঁরো।)�ঝেরীক্ষ মকয়করীক্ষ তিমূিন্যকস পদ্ধতিমূস্তুতিরীক্ষ নকম কূলক পরী? 
(ক) পণ তিমূিন্যকস                     (খ) প্রতিমূ্রেয়ক তিমূিন্যকস
(গ) খুচরীক্ষক তিমূিন্যকস                    (ঘ) তিমূম্রে তিমূিন্যকস
২৪। সিত ও কাঁরো।)�ঝেরীক্ষ মকয়করীক্ষ তিমূিন্যকস পদ্ধতিমূস্তুতিটিরীক্ষ উপককতিমূরীক্ষস্তুতিক িরো।)�লক-
i. কম জকয়গক প্ররো।)�য়কজন  ii. সিরো।)�জ খুরুো।)�জ পকওয়ক রকয়  iii. ব্যয় হ্কস 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

২৫। তিমূিন্যকস দকরীক্ষক  সমকদন করীক্ষক রকয়-
i. সকরো।)�নরীক্ষ কম রব্যিিকরীক্ষ ii. সি রকতিমূরক পণ উৎপকদন  iii. কম মুনকফক  
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

উদূলক পরীপকটি পরো।)� ক এিএবং ২৬ এিএবং ২৭ নএবং প্ররো।)�প্রশ্নেরীক্ষ উত্তরীক্ষ দকওণিঃ
উতিমূি করো।)�লরো।)�জরীক্ষ তিমূশক্ষা-কথ্য কর্মীরীক্ষক শসতিমূলম স্যকরো।)�রীক্ষরীক্ষ শনররো।)�ত্বরীক্ষ একটি তিমূশল
প্রতিমূস্তুতিষকন পতিমূরীক্ষদশ ররো।)�ন শগরো।)�লন। তিমূশলটিরো।)�স্তুতি তিমূশক্ষা-কথ্য কর্মীরীক্ষক ্রেয়,  তিমূি্রেয়,
উৎপকদনসি তিমূিতিমূভন্ন তিমূিভকগ শদখরো।)�স্তুতি শপরো।)�লন। স্যকরো।)�রীক্ষরীক্ষ ককরো।)�স এমন
তিমূিন্যকরো।)�সরীক্ষ ককরীক্ষে তিমূজজকসক করীক্ষরো।)�ল স্যকরীক্ষ তিমূকছু সুতিমূিরকরীক্ষ কথক উরো।)�্লেখ
করো।)�রীক্ষন।
২৬। তিমূশলটি শককন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ শল-আউট ব্যিিকরীক্ষ করো।)�রীক্ষরো।)�স?
(ক) প্ররো।)�সস       (খ) প্রডাবের পাকক্ট      (গ) তিমূফক্সডাবের পা        (ঘ) তিমূম্রে
২৭। তিমূশলটি শল-আউট ব্যিিকরীক্ষ করো।)�রীক্ষ শর সুতিমূিরক পকয়-
i. সকরো।)�নরীক্ষ সদ্যিিকরীক্ষ ii. ককর রকরীক্ষ উৎপকদন ব্যিসক  iii. সিজ সমন্বয়
সকরন 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

২৮। শককন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ তিমূসরো।)�কস্টেম ওয়্যকরীক্ষিকউজ শল-আউরো।)�ট ব্যিহৃস্তুতি িয়?
i. শজকন   ii. A-ওয়কন   iii. U-আকৃতিমূস্তুতি 
শককনটি সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) ii,iii  (ঘ) i,ii,iii

২৯। শপ্রকডাবের পাকক্ট শল-আউরো।)�ট কস্তুতি প্রককরীক্ষ তিমূিন্যকস ব্যিিকরীক্ষ কয়রীক্ষক িয়?
(ক) ২            (খ) ৩             (গ) ৪               (ঘ) ৫

৩০। পণ তিমূিন্যকরো।)�স শককন ররীক্ষরো।)�নরীক্ষ আককরীক্ষ অনুসরীক্ষে করীক্ষক িয়?
(ক) শগকলকককরীক্ষ                         (খ) আয়স্তুতিকককরীক্ষ  
(গ) িগ রকককরীক্ষ                            (ঘ) সরীক্ষলররীক্ষতিমূখক

সময়ণিঃ ৪৫ তিমূমতিমূনট                                                       সৃজনশূলক পরীল প্রপ্রশ্নেপত্র                                                                    পূে রমকনণিঃ ২০    
                                                     
1. SSL evsjv‡`‡ki GKwU weL¨vZ cøvw÷K mvgMÖx Drcv`bKvix cÖwZôvb| †Kv¤úvwb Zv‡`i cY¨ Drcv`‡bi †ÿ‡Î †µZvi mš‘wó, Kg©Pvix‡`i
m¤ú„³Zv I c‡Y¨i ¸‡Yi avivevwnKZv eRvq ivL‡Z m‡Pó| wZwb BSTI -Gi KvQ †_‡K mb`I MÖnY K‡i‡Qb| eZ©gv‡b Zviv Zv‡`i Drcvw`Z
cY¨ evB‡ii †`‡k ißvwb Ki‡Z AvMÖnx| wKš‘ †µZvi Av¯’v AR©b Ki‡Z cvi‡e wK bv Zv wb‡q Zviv kswKZ| 
K.gvb wbwðZKiY Kx?                                                                                                                                     1
L. Iqv‡iw›U c‡Y¨i †Kvb e¨‡qi mv‡_ m¤ú„³? - e¨vL¨v K‡iv|                                                                                        2
M. DÏxc‡K DwjøwLZ cÖwZôvbwU Drcv`‡bi †ÿ‡Î †Kvb ai‡bi e¨e¯’vcbv AbymiY K‡i‡Q?- e¨vL¨v K‡iv|                                           3
N. DÏxc‡K cÖwZôvbwU †Kvb c`‡ÿc MÖnY Ki‡j Zv‡`i ỳwðšÍv †_‡K †invB †c‡Z cv‡i? hyw³mn we‡kølY K‡iv|                                4

2. ‡gNbv XvKvi GKwU AvaywbK nvmcvZvj| Gi wbPZjvq Af¨_©bv Kÿ I wekvj dv‡g©wm i‡q‡Q| wØZxq Zjvq †ivMx‡`i †Kweb I IqvW©, Z…Zxq
Zjvq Acv‡ikb w_‡qUvi Ges Kbdv‡iÝ iæg| PZz_© Zjvq Kg©iZ we‡klÁ Wv³vi‡`i GKvwaK c„_K Kÿ| Wv³viiv wbqwgZ ‡Kweb, Iqv‡W©
ivDÛ †`b Ges RwUj †ivMxi †ÿ‡Î Kbdv‡iÝ iæ‡g gZwewbgq K‡ib| †µZviv dv‡g©wm †_‡K cÖ‡qvRbxq Ilya wb‡RivB msMÖn Ki KvD›Uv‡i
wej cwi‡kva K‡ib|
K. mvwf©m †j-AvDU Kx?                                                                                                                                     1
L. Òh_vh_ web¨vm cÖwZôv‡bi AcPq Kgvq|Ó-e¨vL¨v K‡iv|                                                                                        2
M. DÏxc‡K †Kvb ai‡bi web¨v‡mi K_v ejv n‡q‡Q?- e¨vL¨v K‡iv|                                                                                       3
N. nvmcvZv‡ji web¨vmwU Kg©iZ e¨w³e‡M©i Òcvi¯úwiK ˆbKU¨ I cÖvB‡fwmi mgš̂q mva‡bi Dchy³ web¨vmÓ-web¨v‡mi aib D‡jøLc~e©K Dw³wU
g~j¨vqb K‡iv|                                                                                                                                                4




