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১। মেুখর মান� ভাষায় �রবেণ�র সংখ�া-

(ক) ১৪
(খ) ১২
(গ) ১০

(ঘ) ৭

২। বাংলা বণ�মালায় �মাট ব��ন বেণ�র সংখ�া-
(ক) ৩০
(খ) ৩৫
(গ) ৪২
(ঘ) ৪৭

৩। মেুখর মান�ভাষায় �মাট ব��নবণ� আেছ-

(ক) ৩০�

(খ) ৩৫�

(গ) ৪২�

(ঘ) ৪৭�
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৪। বাংলা বণ�মালায় �মাট বেণ�র সংখ�া-

(ক) ৩০�

(খ) ৪�

(গ) ৪৭ �

(ঘ) ৮

৫। মেুখর মান�ভাষার অধ��র�িনর সংখ�া-

ক) ৩০�

(খ) ৪�

(গ) ৪২�

(ঘ) ৮

৬। কে�র �য �িন মেুখর মেধ� �কাথাও বাধা না �পেয় ��ে� �ত উ�ািরত হয় তােক
বেল--

(ক) �িন

(খ) �র�িন

(গ) ব��ন�িন

(ঘ) �কােনা�ই নয়
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৭। 'ক' �ক িবে�ষণ করেল পাই �+অ; এখােন অ উ�ারেণ আেছ অথচ �লখায় �নই।
এ-��ে� 'অ'-�ক বেল—

(ক) �ত�� �র�িন

(খ) অধ��র�িন

(গ) িনিহত �র�িন

(ঘ) �কােনা�ই নয়

৮। �য �র�িন �িলেক অেপ�াকৃত �� ও সংি�� সময় ধের উ�ারণ করা হয় �স �িলেক
বেল—

(ক) অধ� �র�িন

(খ) ��র�িন

(গ) দীঘ� �র�িন

(ঘ) িনিহত �র�িন

[ ৯। �য-�র�িন�িলেক �বিশ সময় িনেয় উ�ারণ করা হয় তােদর বেল-
(ক) অথ� �র�িন

(খ) �� �র�িন

(গ) দীঘ� �র�িন

(ঘ) িনিহত �র�িন

১০। কােন, কা�ায় বা দরুাগত ডােক �রেক যখন অিত িব�ািরতভােব ও ধীর লেয় উ�ারণ
করা হয়, তখন তােক বেল-

(ক) অধ� �র�িন
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(খ) ��র�িন

(গ) দীঘ� �র�িন

(ঘ) �ত �র
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