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Code No. 105 

 Please check that this question paper contains 23 printed pages. 

 Please check that this question paper contains 16 questions. 

 15 minutes time has been allotted to read this question paper and 

it  will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. the students 

will  read the question paper only and will not write any answer 

on the answer script during this period. 

 

 

The Question Paper is divided into two Parts  

PART – A :  Objective type paper: 40 Marks 

PART – B :  Descriptive paper:      40 Marks 
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Class – XII (2020 – 2021) 

Subject – Bengali  

ভয়- ৩খণ্টা                          ফবমভাট অঙ্ক – ৮০ 

Time : 3 Hrs.                                                              Maximum Marks: 80 

 

PART A:  Objective  type paper 

1.  ননমঘয তিনটি অনুমেদ থথমও থম থওামনা দটুি  অনুমেদ মে প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয 
ঠিও উত্তয ননফবাঘন ওয:  2 X (1X5) = 10 

   A.    ন্ধ্যায য ‘যাচা’ অনবনয় আযম্ভ ইর| তঔন ‘নাটযখয’ নামভ এওটি ফে 
ভাটিয খময অনবনয় ইত| ব্রাহ্মভামচ রানরত ানরত য়ামত অনবনয় ইনতূমফব 
ওঔমনা থদনঔ নাই| ‘যাচা’ অনবনয় থদনঔয়া এমওফাময নফনিত  ভুগ্ধ ইয়া থকরাভ| 
যফীন্দ্রনাথ ‘ঠাকুযদা’ ানচয়া নঙমরন, আোর ইমত ‘যাচা’য বূনভওা নতনন অনবনয় 
ওনযয়া নঙমরন| ঠাকুযদা ানচমত তাাঁামও নফমল ওষ্ট াইমত য় নাই| দাফবদা থম 
থকরুয়া যমগয থাাও নযমতন, তাায উয পুমরয ভারা নযয়া নতনন যঙ্গভমে 
প্রমফ ওনযমরন| ঠাকুযদা থমঔামন যাচমনানতয থফম আনফবূব ত  ইমরন, থঔামন 
অফয থাামওয নযফতব ন খটির| াদা থযমভয থাামওয উময ঘো রার 
থওাভযফন্ধ্ নযয়া নতনন ফানয ইমরন| যফীন্দ্রনামথয অনবনময়য আয ওী ফণবনা নদফ| 
তাাঁায ফ নওঙুয তুরনা এওভাত্র তাাঁামতই নভনরত|  এওটি নচনন আভায ফবদা 
ভমন ইত মঔনই তাাঁায অনবনয় থদনঔতাভ – নতনন থম বূনভওায় অফতীণব থান, 
নতনন থম যফীন্দ্রনাথ ইা নওঙুমতই বুনরমত ানযতাভ না| আওাময ূমবমও থমভন 
াচাইয়া তাযওায ভূনতব  ধযামনা মায় না, তাাঁামও থতভনন অনয ওাায ভূনতব  
ধযামনা মাইত না| নদমনন্দ্রনাথ ওানরছুনর ভানঔয়া, আরঔাল্লায উয নানা যমগয 
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নযাওোয পানর ছুরাইয়া যঙ্গভমে প্রমফ ওনযমরন| নতনন াকর ানচয়া নঙমরন, 
তাাঁায থঘাযা থদনঔয়া দ ু–নতনটি নশু ওানিয়া উঠির| অনচত কুভায ঘক্রফতী যানী 
ুদবনা  তাাঁায ওননষ্ঠ ভ্রাতা ুযঙ্গভা ানচয়া নঙমরন| ওােীযামচয বূনভওা গ্রণ 
ওনযয়ানঙমরন চকদানি যায় ভায়| নাটমওয নবতয অমনওগুনর কান নঙর, তাায 
ওময়ওটি ফাদ থদয়া ইয়ানঙর|   

a. ‚ন্ধ্যায য ‘যাচা’ অনবনয় আযম্ভ ইর|‛- এঔামন ‘যাচা’ র – 

i. এওটি নাটও  

ii. এওটি ওাফযনাটয   

iii. এওটি নৃতযনাটয   

iv. এওটি কীনতনাটয   

b. ‘যাচা’ থথমও ওী ফাদ থদয়া ময়নঙর?  

i. ওময়ওটি ুরুল ঘনযত্র   

ii. অমনওগুনর দৃয  

iii. ওময়ওটি নাযী ঘনযত্র 

iv. অমনওগুনর  কান 

c. ‘যাচা’য বূনভওায় থও অনবনয় ওমযনঙমরন?  

i. চকদানি যায় 

ii. অনচত কুভায ঘক্রফতী  

iii. যফীন্দ্রনাথ  

iv. নদমনন্দ্রনাথ 
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d. দ ু–নতনটি নশু থওাঁ মদ উমঠনঙর থওন? 

i. এও ফনযপ্রাণীয ঠাৎ আনফবব ামফ বয় থময়  

ii. াকর ঘনযত্রটিয থঘাযা থদমঔ বয় থময়  

iii. এওটি দ:ুথঔয অনবনয় দৃয থদমঔ ওষ্ট থময়   

iv. নবমেয ভামছ তামদয অনববাফওমদয ঔুাঁমচ না থময়  

e. ‘গ্রণ’-এয নফযীতাথবও ব্দটি র- 

i. নযভাচব ন  

ii. নযগ্রণ  

iii. ফচব ন  

iv. অনধগ্রণ        

B.      আচ থম যাস্তায় ওমযানা ভানুমলয অমক্ষায় ত থমত ফম, আমকয তমও 
থঔামনই থাফা থভমরনঙর থেক| এও নফমদননী থঔামন প্রাণভায়া তুে ওময নিনঘিং 
াউডায ঙনেময় বাযতন্তামনয দমুধবামত থাওায ফমিাফস্ত ওযমতন| তাাঁমও থদঔাভাত্র, 
ধোভ ধোভ ফন্ধ্ ত দযচাগুমরা| আয নতনন ঘমর থকমর তাাঁয নিনঘিং থদয়া যাস্তায় 
খো খো কঙ্গাচর ঢারা ঘরত| ১৮৯৯ ামর নস্টায ননমফনদতামও এইবামফ আখাত 
নদত মাযা, তামদয থথমও এওটি া- এমকায় নন ২০২০ ামরয ভূঔব বাযতন্তানযা, 
মাযা থঔাদ যক্ষাওতব া স্বাস্থ্যমফওমদযই দযূ দযূ ওময তাোমে| কত ১২১ ফঙময শুধু 
গুনণতমওয নামফ থফমেমঙ প্রভাণ, াক্ষয| ফুনছময়মঙ ফমঘময় দ্রুতমফমক উধা ময় 
ঘমরমঙ ভনুলযত্বমুক্ত ভানুল| তফু কবীযতভ অুমঔ থতা যীয-ভন থওামনানদন এওটু 
ঘাঙ্গা রামক, থতভনই কবীয অন্ধ্ওামযয দব া ময ওঔমনা ূমব থদঔা থদয়| আয 
‘মদয’ ঠাৎ ায়া মায় যাস্তায থভামে, ভনরন থদাওামন, ফাস্টময নফলণ্ন বীমেয 
াটিমত| থদ তারাফিী য়ায াভানয আমক, ঔফয ময়নঙমরন আচভ ঔান| 
থফঙ্গারুরুয টযানিঘারও, ওমষ্টয থযাচকায ফাাঁনঘময় ভাস্ক নওমনমঙন| মাত্রীযা উঠমরই 
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ামত ামত তুমর নদমেন| নফমল ম্প্রদাময়য তফু ‘াঁমদয’ ভমতা নফজ্জনও নন| 
ইনদমযয থরৌদীফাই জ্বয–শ্বাওমষ্ট ভাযা থকমর ফাধায ওাাঁমধ ননমরন ভুনরভ 
প্রনতমফীযা| যা ফাই আশ্চমব ভানুল, ফাই দষৃ্টান্ত| তাই নশ্চভী দনুনয়া থতারাে 
স্কটরযামেয ভুনরভ দম্পনত আনয়া  চায়াদ চামবদমও ননময়, মাাঁযা ননমচমদয 
থস্টনাযী থদাওামনয ুাঁনচ ফানচ থযমঔ াফান, ভাস্ক নওনমঙন আয নফনরময় নদমেন 
প্রফীণ-অথফব নাকনযওমদয| এ থতা ভানুমলযই ওাচ| তমফ এই এও ভানফবযতা, 
থমঔামন ভানুমলয ওযণীয়টুকু ওযমরই অনতভানমফয তওভা ায়া মায় আয ‘যা’ 
এভন বামরা ওাচ ওী ওময ওযমরন- এই অুস্থ্ নফিময়য মু্মঔীন মত য়|  

a. আচমওয ওমযানায চায়কায় নফ তমও নওময প্রাদবুব াফ খমট?  

i. থেক  

ii. ওমরযা  

iii. ভযামরনযয়া  

iv. গুটিফন্ত   

b. নফ তমওয ূঘনায় থওান্ নফমদননীমও বাযতীয়মদয থফায় চীফন উ ৎকব ওযমত 
থদঔা মায়? 

i. থলামযন্স নাইটিমঙ্গর  

ii. নস্টায ননমফনদতা  

iii. নভ. থননযময়টা ভুরায  

iv. নভম থনবয়ায  
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c. ফতব ভান নফমশ্ব ভানুমলয নবতয থথমও ফমঘময় দ্রুতমফমক থওান্ নচননটি উধা ময় 
ঘমরমঙ ফমর থরঔও ভমন ওমযন?  

i. মঘতনতামফাধ  

ii. ভনুলযত্বমফাধ  

iii. দানয়ত্বমফাধ    

iv. ৃঙ্খরামফাধ  

d.  ‘অুস্থ্ নফিয়’ ফরমত ওী থফাছামনা ময়মঙ? 

i.  যক্ষাওতব া-স্বাস্থ্যমফওমদযই দযূ দযূ ওময তাোমনায খটনামও  

ii.  নিনঘিং থদয়া যাস্তায় খো খো কঙ্গাচর থঢমর থদয়ায খটনামও  

iii. ভামচয ওরযামণ ভামচয নীঘুতরায,দনযর ভানুমলয াামমযয াত ফাোমনায 
খটনামও 

iv. কনযফ ভানুমলয প্রনত অুস্থ্ ভানুমলয মমানকতায াত ফাোমনায খটনামও  

e. ‘অমক্ষা’- এয নন্ধ্ নফমেদ ওযমর য় – 

i. অ + ইক্ষা  

ii. অ + ঈক্ষা  

iii. অ + এক্ষা     

iv. অন + ঈক্ষা        

C.   এও ভৃদ্ধারী নযফাময চন্ম য়া মে তযনচৎ যাময়য শফ ুঔওয য়নন। 
ভাত্র নতন ফঙয ফয়ম তাাঁয নতৃনফময়াক খমট। ভা ুপ্রবা থদফী ফহু ওমষ্ট তাাঁমও ফে 
ওমযন। সু্কমর প্রথভ া থযমঔনঙমরন ন ’ফঙয ফয়ম| ফানরকঞ্জ কবণবমভন্ট াইসু্কর-
থপ্রনমডনন্স ওমরমচয থঘৌওাঠ ায ফায য ভাময়য ইমেয় ১৯৪০ ামর ানন্তননমওতমন 
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নফশ্ববাযতী নফশ্বনফদযারময় বনতব  ন।  ওরওাতায চীফন থঙমে ানন্তননমওতমন মায়ায 
ইমে না থাওমর ানন্তননমওতমনয থই নদনগুমরাই তাাঁয অন্তঘব কু্ষমত দনৃষ্টদান ওমযনঙর, 
ময ননমচই এওথা ফমরনঙমরন তযনচৎ| থঔামন নফমনাদনফাযী ভুমঔাাধযাময়য ামতই 
নল্পীচীফমনয নািীভুঔ য় তাাঁয|  ‘ দয ইনায আই ’ নঙর গুরুয প্রনত নমলযয 
ওৃতজ্ঞতায িাযও| ননয়ভানুমায়ী নফশ্ববাযতীমত তায াাঁঘ ফঙয োমানা ওযায ওথা 
থাওমর তায আমকই ১৯৪৩ ামর নতনন ানন্তননমওতন থঙমে ওরওাতায় ঘমর আমন 
এফিং থঔামন নব্রটি নফজ্ঞান িংস্থ্া নডমচ নওভাময ভাত্র ৮০ টাওা থফতমনয নফননভময়  
“চনুনয়য নবচয়ুারাইচায” নমমফ থমাক থদন।  

তমফ তাাঁয চীফমন নতুন দযচা ঔুমর নদময়নঙর নকমনট থপ্রময ঘাওনয| থঔামন ওাচ 
নঙর ফািংরা ফইময়য প্রেদ আাঁওায| তযনচমতয ামতই রূ ায় চীফনানি দাময 
‘ফনরতা থন’ এফিং ‘রূী ফািংরায’ নঘত্রণ| এাঁমওনঙমরন নচভ ওযমফমটয ‘ভযান ইটায 
অফ কুভায়ুন ’ এফিং চযরার থনমরুয ‘নডওবানয অফ ইনিয়া ’-য ফািংরা 
িংস্কযমণয প্রেদ| আয এাঁমওনঙমরন ‘ঘাাঁমদয াাে ’  ‘আভ আাঁটিয থবাঁ ু ’ ফইটিয 
প্রেদ| ‘আভ আাঁটিয থবাঁ ু ’ নঙর নওমায িংস্কযণ| তযনচ ৎ থস্কঘ ওযমত ওযমত 
বাফমরন, নতনন ভূর উনযাটি েমফন| থই বাফনা থথমওই চন্ম ননময়নঙর বাযতীয় 
ঘরনিমত্রয নতুন মুক| তযনচ ৎ েমরন এফিং ঠিও ওযমরন নফবূনতবূলণ 
ফমিযাাধযাময়য থরঔা ভূর উনযা ননময় ঙনফ ফানামফন| নঘত্রনাটয নরঔমরন, ায়া 
থকর কুীরফমদয| নওনতু ভা রক্ষ্মী ফে ননদবয়| ঙনফয শুটিিং নওঙুটা য়, আফায ফন্ধ্ 
ময় মে থামও| ননমচয নেত অথব, স্ত্রী নফচয়ায অরঙ্কায ফ নফন্ন| তামত 
ভাধান য় না অথবিংওমটয| থমল াম দাাঁোমরন ত ৎওারীন ভুঔযভন্ত্রী নফধানঘন্দ্র 
যায়| শুধু নননশ্চনিুমযয অবাফী দইু বাই-থফান নয়, ওাফমনয ভধয নদময় নতুন 
ওময থযরকানে থদঔর থকাটা ফািংরা তথা াযা বাযত এফিং মফবানয াযা নফশ্ব| 
১৯৫৫ ামর ভুনক্ত থর ‘মথয াাঁঘারী’|   

   

a.  ওায প্রনত তযনচৎ যাময়য ওৃতজ্ঞতায িাযও নঙর ‘দয ইনায আই’? 

i.  ভা ুপ্রবা থদফীয প্রনত 

ii.  সু্কর-ওমরমচয ফনু্ধ্মদয প্রনত 

iii. ানন্তননমওতমনয চনকমণয প্রনত  

iv. গুরু নফমনাদনফাযী ভুমঔাাধযাময়য প্রনত   
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b. থওান্ খটনা তযনচৎ যাময়য চীফমন নতুন দযচা ঔুমর নদময়নঙর?  

i. নফশ্ববাযতী নফশ্বনফদযারময় বনতব  য়া 
ii. নডমচ নওভাময ঘাওনয ায়া 
iii. নকমনট থপ্রম ঘাওনয ায়া 
iv. ভাত্র নতন ফঙয ফয়ম তাাঁয নতৃনফময়াক খটা                 

c. ‘রূী ফািংরা’ ওায থরঔা? 

i. চীফনানি দাময 

ii. নফবূনতবূলণ ফমিযাাধযাময়য  

iii. তযনচৎ যাময়য 

iv. নচভ ওযমফমটয  

d. তযনচৎ যাময়য থওান ঙনফ বাযতীয় ঘরনিমত্রয নতুন মুমকয ূঘনা খটায়?  

i. ঘাাঁমদয াাে  

ii. মথয াাঁঘারী  

iii. আভ আাঁটিয থবাঁ ু  

iv. নডওবানয অফ ইনিয়া   

e. ‘েমরন’ ব্দটিয াধুরূ মফ –  

i. োইমরন 

ii. নযমরন  

iii. নেমরন 

iv. যাইমরন   

  

2.  থম থওামনা পাাঁচটি ফাকধাযা/প্রফামদয ঠিও অথবটি ননফবাঘন ওয:(MCQ) 1X5=5 

 

a. ‘ঘুমনাুাঁটি’ ফাকধাযাটিয অথব র – 

i. এও ধযমনয ভাঙ  

ii. নকণয ফযনক্ত  

iii. কম্ভীয ফযনক্ত  

iv. কণযভানয ফযনক্ত  
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b. ‘থঠাাঁট ওাটা’ ফাকধাযাটিয অথব র-  

i. মায থঠাাঁট থওমট থকমঙ  

ii. ননরবজ্জ ফযনক্ত  

iii. স্পষ্টফক্তা  

iv. মায থঠাাঁমট ওথা আটমও থামও  

c. ‘আলাথে কল্প’ ফাকধাযাটিয অথব র-  

i. অফাস্তফ ওাননী  

ii. আলাে ভাম যনঘত ওাননী  

iii. থকাময়িা ওাননী  

iv. থযাভােওয ওাননী  

d. ‘নভঙনযয ঙুনয’- ফাকধাযাটিয অথব র-  

i. নভঙনয ওাটায ঙুনয  

ii. থওাভর স্বময ওথা ফরা   

iii. আাত ভধুয মর অন্তময নফল  

iv. ঔুফ নভনষ্ট ফাওয                    

e. ‘-ম-ফ-য-র’-ফাকধাযাটিয অথব র-   

i. ুৃঙ্খর  

ii. নফৃঙ্খর 

iii. উেঙৃ্খর  
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iv. ঘের  

f. ‘তীমথবয ওাও’-ফাকধাযাটিয অথব র-  

i. থম ওাও থদঔমর তীথবস্থ্ামন মায়া মায়  

ii. তাাগ্রস্ত চীফনমান  

iii. অধীয আগ্রম থওামনা নওঙুয প্রতীক্ষায় থাওা   

iv. তীথবমক্ষমত্র থম ওাও থামও  

3.  গদয থথমও প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয ঠিও উত্তয ননফবাঘন ওয:(MCQ)  

  (থম থওামনা দশটি)                      1X10=10   

a. ‘বাযতফলব’ কল্পটি থম ঋতুয টবূনভমত যনঘত তা র-  

i. ফলবা  

ii. ীত 

iii. গ্রীষ্ম  

iv. যৎ 

b. ‚...ভামছ-ভামছ নফভলব বযতায ভুঔ থঘামঔ মে‛  ওাযণ- 

i. গ্রামভ বয ভানুমলয ফফা ওভ  

ii. গ্রামভয ঘাযাম ঙনেময় আমঙ বাগা ইমটয সূ্ত  

iii. গ্রামভ নফদযুৎ থনই 

iv. গ্রামভ ননক্ষত ভানুমলয অবাফ  

c. ভৃতুযঞ্জময়য যওভ থদমঔই নননঔর অনুভান ওযমত াযর-  
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i. ভৃতুযঞ্জয় তায য যাক ওময আমঙ  

ii. তায যীয বামরা থনই  

iii. ফে এওটা ভযায মঙ্গ তায িংখলব ময়মঙ   

iv. ভৃতুযঞ্জময়য ভন বামরা থনই  

d. ‚থঘাঔ থকমর থদাফ‛- ফুনেয এওথা ফরায ওাযণ র-  

i. থঘাঔ থথমও থরামওযা প্রওৃত তযমও থদঔমত ানের না  

ii. ফুনেয নদমও ফাই মিময দনৃষ্টমত তাওানের  

iii. থরামওযা ফুনেমও থঘাঔ যাগানের  

iv. ফুনে নঙর ছকেুমট স্ববামফয    

e. অনয ওমরয ভত নননঔর ভৃতুযঞ্জয়মও ঙি ওযত, ওাযণ-  

i. ভৃতুযঞ্জয় অতযন্ত ননযী  বামরাভানুল    

ii. ভৃতুযঞ্জয় অমনযয নফমদ াম দাাঁোমত চামন   

iii. ভৃতুযঞ্জয় আদবফামদয ওল্পনা-তা  

iv. ভৃতুযঞ্জয় তায বামরা ফনু্ধ্  

f. ‚ননমত াত, ভঙ্গমর াাঁঘ, ফুমধ নতন-ফানও ফ নদন নদন‛- এটি র এওটি – 

i. কান  

ii. ঙো  

iii. ফঘন 

iv. ওাফয  
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g.  নননঔর ভৃতুযঞ্জময়য প্রনত থওান্, থওান্ থননতফাঘও ভমনাবাফ থালণ ওময?  

i. খৃণা  ঈলবা  

ii. অফজ্ঞা  ঈলবা 

iii. অশ্রদ্ধা  ঈলবা   

iv. তানেরয  ঈলবা  

h. ‘বাযতফলব’ কমল্প ফৃদ্ধায ঘনযমত্রয নযণনতয ভধয নদময় কল্পওথও থওান্ ফাতব া নদমত 
থঘময়মঙন?   

i. দনযর, অায় বাযতভাতা  ধভবননযমক্ষ-অঔে থদ র বাযতফলব  

ii. দনযর, অায় বাযতভাতা  াম্প্রদানয়ও থদ র বাযতফলব  

iii. দনযর, অায় বাযতভাতা  ধভবপ্রধান-ঔনেত থদ র বাযতফলব  

iv. দনযর, অায় বাযতভাতা  ধভবপ্রাণ-অঔে থদ র বাযতফলব  

I. ভাননও ফমিযাাধযাময়য প্রওৃত নাভ ওী?  

i. ভাননওঘন্দ্র ফমিযাাধযায়  

ii. প্রমফাধঘন্দ্র ফমিযাাধযায়  

iii. প্রমফাধকুভায ফমিযাাধযায় 

iv. ভাননওঘাাঁদ ফমিযাাধযায়  
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j. ‚মফন ননধমন অফতীণব  ভা!‛—ফক্তা মরন – 

i.  ওনযভ পযানচ  

ii.  নওনে  নানত     

iii.  ননফাযণ ফাকনদ  

iv. বটঘাচভাই  

k. ‚এঔন থটা ফন্ধ্ ওময নদময়মঙ|‛- ভৃতুযঞ্জয় এঔন ওী ফন্ধ্ ওময নদময়মঙ?   

i. নননঔমরয মঙ্গ ওথা ফরা  

ii. অনাাযী ভানুলমও অথবাাময ওযা  

iii. অনাাযী ভানুমলয মঙ্গ ওথা ফরা  

iv. ফানেয মঙ্গ থমাকামমাক যাঔা   

4. কতবিা থথমও প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয ঠিও উত্তয ননফবাঘন ওয:(MCQ) (থম থওামনা                                                       
পাাঁচটি)                                     1X5=5   

a. ‚আভায দযওায শুধু কাঙ থদঔা‛-‘আনভ থদনঔ’ ওনফতায এই উনক্তটি থওান ভূর 
ওাফযগ্রমেয অন্তকবত?  

i. ‘থভমন্তয অযমণয আনভ থাস্টভযান’  

ii. ‘ধানমঔত থথমও’   

iii. ‘অঙ্গযুী থতায নযণয চর’  

iv. ‘ঈশ্বয থামওন চমর’   

b. ‚ননত বাইময়য ফমদ’ ওনফয ভমন চানকময়নঙর – 

i. বয়  
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ii. থফদনা  

iii. ানুবূনত  

iv. থক্রাধ  

c. ওনফয ভমত, ফুমচয বীলণ দযওায – 

i. ফুচ নফেমফয চনয  

ii. ঔাদযিংওট থভটামনায চনয  

iii. আমযাকয রামবয চনয  

iv. থৌিমব ফৃনদ্ধয চনয       

d. ক্রিনযতা চননীয াম না থাওমর ওনফয অথবীন ভমন য় – 

i. থরঔামরনঔ ওযামও  

ii. নাকনযও য়ামও  

iii. যাচনীনতমও  

iv. থফাঁমঘ থাওামও      

e. ফহুনদন থওাথায় ওনফয নদন ওামট নন?  

i. নভারময়  

ii. চঙ্গমর  

iii. ময  

iv. ভুরতীময        
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f. ক্রিনযতা চননী মরন – 

i. ওনফয স্বমদ  

ii. ননত বাইময়য ভা  

iii. ননমঔাাঁচ থভময়টিয ভা  

iv. ওনফয ভা      

5. নাটক থথমও প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয ঠিও উত্তয ননফবাঘন ওয:(MCQ) (থম থওামনা                                                       
পাাঁচটি)                                   1X5=5  

a. ‘নানা যমগয নদন’ নাটওটি থওান্ ভূর নাটমওয অনুফাদ?  

i. দয ীকার  

ii. দয থঘনয অঘব াডব  

iii. দয থায়ান ঙ্  

iv. দয ভযামফো থপ্রামাচার 

b. ‚যাচনীনত ফমো কূট|‛- ফক্তা মরন – 

i. যঙ্গমচফ  

ii. ওারীনাথ   

iii. দাযা  

iv. ুচা  

c. ওারীনাথ থমনয যমন নঙর – 

i. ভয়রা ধুনত  

ii. নতুন  াচাভা 
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iii. নযষ্কায াচাভা  

iv. ভয়রা াচাভা 

d. ভমেয ভাছঔামন ওী রটামনা নঙর? 

i. এওটি থটনফর  

ii. এওটি থঘয়ায  

iii. এওটি টুর  

iv. এওটি থভাভফানত  

e. ‘নযনচয়া’ নাটওটি ওায থরঔা? 

i. নিমচন্দ্ররার যায়  

ii. ভনমভান যায়  

iii. ভনমভান ফু  

iv. নকনযঘন্দ্র থখাল   

f.‚A horse! A horse! my kingdom for a horse!‛- এই িংরাটি থওান্ নাটমওয?  

i. চনুরয়া নচায  

ii. নযঘাডব  দয থাডব   

iii. নওিং নরয়ায 

iv. যাভমরট  
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6. সহায়ক পাঠ থথমও প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয ঠিও উত্তয ননফবাঘন ওয:(MCQ)  

(থম থওামনা পাাঁচটি)                                1X5=5   

a. ফিা থওাথায় অফনস্থ্ত?  

i. নশ্চভফমঙ্গ  

ii. উত্তযফমঙ্গ  

iii. দনক্ষনফমঙ্গ  

iv. ূফবফমঙ্গ  

b. ‚এযা ফ াধুঘযমণয অতীত,‛-‘এযা’ র – 

i. ফিায থচমরয ফারও অযাধীযা  

ii. ফিায থচমর ফিী স্বমদমপ্রভী ভানুলযা  

iii. ান্তারফানেমত ভমফত বুটিয়া থঙমরমভময়যা  

iv. াধুঘযমণয ফানেয থরাওচমনযা  

c. ডারুমদয গ্রামভয কুটিশ্বয াা নঙর – 

i. গ্রামভয ওৃলও  

ii. গ্রামভয চনভদায  

iii. গ্রামভয ভাচন  

iv. গ্রামভয থচাতদায  
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d.‚এওটা দষুু্ট নন থওাথা থওামনা আনামঘ থমন রুনওময় আমঙ|‛- এঔামন চনভদাযমও 
থওন ‘দষুু্ট নন’ ফরা ময়মঙ? 

i. ননয ভমতা তায কুদনৃষ্টমত কনযফ প্রচাযা তামদয পর ানযময় ফবস্বান্ত ত ফ’থর  

ii. ননয ভমতা তায ওৃাদনৃষ্টমত কনযফ প্রচাযা ুমঔ-ানন্তমত ফা ওযত ফ’থর  

iii. ননয ভমতা তায লেমমন্ত্র কনযফ প্রচামদয পমরয চনভ ঘামলয অমমাকয ময় 
উঠত ফ’থর  

iv. ননয ভমতা তায আীফবামদ প্রচাযা চনভদামযয ঔাভাময ধান তুরমত যানচ ত 
ফমর    

e. কামযা াাে অেমর প্রঘনরত ‘ানতমফকায’ র – 

i. ানত যাঔায চায়কা  

ii. ানত নওামযয থওৌর  

iii. এওটি চনভদানয আইন    

iv. ানত – নযঘমবায নানা উায়     

f.   ‚ঔাচনা নদমত না াযমর তনরদায প্রচামদয নঙমভাো ওময থফাঁমধ ভাযত|‛- 
এঔামন ‘নঙমভাো’ ওথায অথব র – 

i. দ’ুাত থঙমন ফাাঁধা  

ii. দ’ুা থঙমন ফাাঁধা   

iii. থঙন থথমও থওাভয ফাাঁধা 

iv. থঙন থথমও দ’ুথঘাঔ ফাাঁধা 
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PART  B: Descriptive  paper 

Grammar 

7.  ধ্বনননফজ্ঞামনয ননম্ননরনঔত ূত্রগুনরয ভমধয থম থওামনা একটির   দ’ুটি    

          উদাযণ িংজ্ঞা থরঔ:                                                     (2+3) x 1 =5 

a. অনননননত  

b. স্বযঙ্গনত  

8. থম থওামনা একটি অরঙ্কামযয  উদাযণ িংজ্ঞা থরঔ:                  3+2=5 

a. অনুপ্রা  

b. মভও 

                                     অথবা  

 অরঙ্কায ননণবয় ওয এফিং িংজ্ঞা থরঔ(একটি) 

a. নিুয ঘন্দ্র নফনা ফৃিাফন অন্ধ্ওায|  

b. আনাদময আনা মায় ওত আনায|  

c. অনাভী থরঔমওয ফই ফাচাময ওামট ওভ, থাওায় ওামট থফী|  

9. থম থওামনা একটি ফাকধাযা/প্রফামদয অথব নরমঔ ফাওয যঘনা ওয: 2x1=2  

     আওা থথমও ো, দ ুথনৌওায় া  
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Supplementary Reader/ Non-detailed text 

10. ‚বূনযমবাচনটা অনযায়, নওনতু না থঔময় ভযাটা উনঘত নয় বাই|‛-  1+1+3=5 

a.   ফক্তা থও? 

b. ওঔন নতনন এওথা ফমরন?  

c. এঔামন ফক্তায থওান ভাননওতায নযঘয় ায়া মায়?  

অথবা 

        ‚থতাযা ভর্, থতামদয তগুনষ্ট ভরুও|‛-  

a. ওায উনক্ত? 

b. নতনন ওামদয উমেম এওথা ফমরন?      

c. থওান্ নযনস্থ্নতমত নতনন এওথা ফমরন তা ফুনছময় থরঔ|  

11. ‚মযয অুঔ াাঁ ওময থওফর ফুচ ঔায়‛- ওনফয এই ভন্তফযটিয অন্তননবনত অথব 
ননমচয বালায় থরঔ|                       3 

অথবা 

          ‚আভায নফমফও, আভায ফারুদ  

     নফমফাযমণয আমক|‛ – উদৃ্ধত অিংটিমত ওনফয ফক্তফয ফুনছময় থরঔ|   

12. ‚তুনভ নথময়টাযয়ারা- এওটা নওরনফী –এওটা অস্পৃয বাাঁে,‛-  2+3=5 

a. ফক্তায ভমন ওঔন এই উরনি চামক?   

b. এঔামন ফক্তায থওান্ ভাননওতা প্রওা থময়মঙ তা ফুনছময় থরঔ|                 

                           অথবা 

    ‚আনায প্রনতবা এঔন ভময নন ঘাটুমজ্জভাই|‛-  
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a. ওায প্রনত, ওায এই উনক্ত?  

b. থওান্ প্রমঙ্গ ফক্তা এই উনক্তটি ওমযমঙন তা ফুনছময় দা|  

13.   ‚চয়মতাযমণ ঠাা ভনীয় থযাভ|     1+3=4   

    ফানার থও?‛-    

a. থওান্ ওনফতায অিং?  

b. প্রঙ্গটি উমল্লমঔয ওাযণ ফুনছময় থরঔ|  

অথবা 

.              “থও নচমতনঙর? এওরা থ?‛-  

 a.  ওায ম্পমওব  এই উনক্ত? 

 b.  উনক্তটিয অথব ফুনছময় দা|  

14. ‚..থঘিংভামনয ভাথায় আওা থবমগ মে|‛-থঘিংভামনয ভাথায় আওা থবমগ োয             
ওাযণ ওী?                                          2  

অথবা 

 ‚থমন যাফমণয নঘতা- জ্বরমঙ থতা জ্বরমঙই|‛-ওামও, থওন ‘যাফমণয নঘতা’ ফরা 
ময়মঙ ফুনছময় থরঔ|  

Creative Writing 

15. ননমঘ িংফাদমত্রয এওটি প্রনতমফদন তুমর থদয়া র| এটি মে প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয  

   উত্তয দা:                                     2+2=4   

   আচ শুক্রফায, ৫’চনু, নফশ্ব নযমফ নদফ| তায আমক ভাত্র ১৫ নদমনয 
ফযফধামন থদময দপু্রামন্ত আঙমে মেমঙ দটুি খূনণবছে- আভান  ননকব| এই খন 
খন খূনণবছে শতনযয চনয ভূরত উষ্ণায়নমওই দায়ী ওযমঙন নযমফনফজ্ঞানীযা| তাাঁযা 
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ফরমঙন, উষ্ণায়মন যা থটমন নযমফময বাযাভয যক্ষা না ওযমর অনঘমযই থম আয 
দনুদবন খননময় আমঙ, তা ামে ামে ভারুভ মে| এফায নফশ্ব নযমফ নদফম থই 
ফাতব াই নদময়মঙ যাষ্ট্রুঞ্জ| এফামযয নথভ ‘টাইভ পয থনঘায’| তামত ফরা ময়মঙ, 
ভানফবযতায মাফতীয় চরুনয নচনন প্রওৃনত থথমওই আম| প্রওৃনত   নযমফমও 
না ফাাঁঘামর বযতা টিওমফ না| নযমফনফজ্ঞানী স্বাতী নিী ঘক্রফতী ফরমঙন, 
‚প্রওৃনতয ক্ষনত মর শুধু দমুমবাক আম না, থঙাটঔামটা চীমফয উময তায প্রবাফ 
মে| ওঔন ওঔন ছাাঁও থফাঁমধ থঘনা চায়কা থঙমে অনযত্র ঘমর মায়| তামত 
ভানুল ক্ষনতগ্রস্ত মফ|‛ নযমফনফজ্ঞানীমদয ভমত, ফতব ভান প্রওৃনতয ফ থথমও ফে 
নফদ ওাফবন দলূণ  উষ্ণায়ন| রওডাউন মফব ওরওাতা  থদময দনূলত 
নকযীগুনরয ফায়ুদলূমণয ভাত্র এও ধাক্কায় অমনও ওমভ নকময়মঙ| নওনতু রওডাউন ওময 
দলূণ ওভামনা অফাস্তফ| তমফ নফজ্ঞাননবনত্তও  ফাস্তফম্মত দ্ধনতমত যা টানমর থম 
দলূণ ওভামনা ম্ভফ, তায প্রভাণ নভমরমঙ|  

a. উমযয প্রনতমফদনটিয এওটি উমুক্ত নমযানাভ দা|  

b. দ’ুটি ফামওয নফলয়টিয উয আমরাওাত ওয|  

16. ভমন ওয, তুনভ ওরওাতায ফাইময থওামনা থামস্টমর থাও| াম্প্রনতওওামর 
িংখটিত থওামনা প্রাওৃনতও নফমবয় ওাটিময় উমঠ থতাভায ভমন ময়মঙ, প্রওৃনতয ওামঙ 
ভানুল আচ ওত অায়- থতাভায এই উরনিয ওথা চাননময় ফাফামও এওটি নঘঠি 
থরঔ|                                    5 

অথবা 

 াম্প্রনতওওামর নফশ্বফযাী ভাযণ বাইযাময ওযার থাফা নফনেন্নতাওাভী-ক্ষভতামরাবী 
–নফৃঙ্খর ভানফভাচমও ঐওযফদ্ধ-িংমত-ৃঙ্খরাফদ্ধ মত ননঔময়মঙ- এই নফলময় 
থতাভায অনবভত চাননময় ফনু্ধ্মও এওটি নঘঠি থরঔ|   

                      _______________    

 


