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MODEL SET PAPER 

          Subject Code - 116

  

Intermediate examination 2022  

Annual 
 

Candidates  are required to give their answer in their own words as far as practicable. 

Figure in the margin indicate full marks 

 

Time : 03 Hours 15 Minutes      Full Marks : 100     

  

I. SC. LL -  Bangla (OPT.) 

 
 

Total number  of question 100+15 = 115  Total number of page - 12 

 কুল প্রশ্ন সংখ্যা – ১০০+১৫ =১১৫         কূল পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১২  
 
 

পরীক্ষার্থীর জন্য নন্র্দেশ  / Instraction for the candidate- 

 
যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দাও । 
Candidate or required to give their answer in their own words as far as practicable 

.  

 

প্রশ্নপজের ডািনদজে প্রশ্নগুজ া েত মাজির বা মূজ ের তা নির্ ধারণ েরা আজে।   
Figures in the right hand margin indicate full marks . 

 

প্রশ্নগুন  মজিাজযাগ সহোজর পডার েিে অনতনরক্ত ১৫ নমনিট সময় দদওয়া 
হজয়জে। 
15 minutes of extra time has been allowed  for the candidate to read the question 

carefully .  

 

প্রশ্ন গুন জে দুটট ভাজগ ভাগ েরা হজয়জে – “ে” এবং “খ”  ।   
The question paper is divided into two section  - Section “A” & Section “B”   
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খন্ড “ে”দত ১০০টট বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন আজে ( অথ ধাৎ সটিে উত্তরটট দবজে িাও)  
তার মজর্ে দযজোজিা ৫০টট  প্রজশ্নর উত্তর অবশ্েই নদজত হজব । প্রনতটট প্রজশ্নর 
মাি এে অথ ধাৎ ৫০×১ = ৫০।  অনর্ে উত্তরগুন  গণে েরা হজব িা । 
উত্তরগুন  OMR SHEET  প্রদত্ত নির্ ধানরত সটিে দগা াোর বৃত্তগুন  োজ া ও 
িী  ব জপি নদজয় ভরজত হজব ।  
দোি রেম দহায়াইটিার / তর  পদাথ ধ / দেড / নখ ইতোনদ প্রজয়াগ চ জব 
িা।    
 
In section “A” there are  100   objective type question in which 50 is compulsory, 

each carrying 01 Marks i.e  50×01 = 50 is compulsory . 

extra answer should not be counted .  

Darken the circle with black / blue ball pen against the correct option on OMR 

Sheet  provided you . 

Do not use Whitener / Liquate / Blade / Nail  on OMR paper,  otherwise the result 

will be invalid .  

 

খণ্ড “খ” দত অনতসংনিপ্ত প্রশ্ন এবং দীর্ ধ উত্তর নভনত্তে প্রশ্ন আজে ।  
In section “ B” - there are short answer type question and long answer type question 

. 

দোিপ্রোর  ইজ েট্রনিে যজের প্রজয়াগ চ জব িা।   

Use of any electronic Device is prohibited.  
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Section – “ A”  খণ্ড “ে” Objective Questions 

 

Single correct Answer – সটিে উত্তরটট দবজে িাও।  
 

দযজোজিা ৫০টট প্রজশ্নর উত্তর দাও -       50×1=50 

 

1. বজেমাতরম সঙ্গীতটটর রচনয়তা দে ?   
(A) বঙ্কিমচন্দ্র চজটাপার্োয় (B) রবীন্দ্রিাথ িােুর (C) োেী িেরু  ইস াম 
(D)দোজিাটট িয় 
2. ভারজতর োতীয় সংগীত দোিটট ?  
(A) েি-গণ-মি-অনর্িায়ে েয় দহ (B) আমার দসািার বাং া আনম দতামায় 
ভাজ াবানস (C) ও আমার দদজশ্র মাটট (D)দোিটট িয়  
3. বঙ্কিমচজন্দ্রর রচিা দোিটট ?  
(A) আিেমি (B) শ্রীোন্ত (C) দচাজখর বান  (D)দোিটট িয় 
4. রবীন্দ্রিাথ িােুর দোি গ্রজের েিে দিাজব  পুরস্কার দপজয়জেি ?  
(A) গীতাঞ্জন  (B) ব াো (C) দখয়া  (D)দোজিাটটই িয়  
 
5. “বাং া বণ ধ পনরচয়”  গ্রেটটর রচনয়তা দে ?   
(A) ঈশ্বরচন্দ্র নবদোসাগর (B) রবীন্দ্রিাথ িােুর (C) িেরু  ইস াম (D)দোিটট 
িয় 
6. বাং া ভাষায় প্রথম রামায়ি দে দ জখি ?  
(A) েৃনত্তবাস ওঝা (B) ভবভূনত (C) তু সীদাস (D)দোজিাটটই িয়  
7. সতীদাহ প্রথা দে রদ েজরি?  
(A) রাো রামজমাহি রায় (B) রবীন্দ্রিাথ িােুর (C) বঙ্কিমচন্দ্র (D)দোজিাটটই 
িয়  
8. “েম াোন্ত দপ্তর” -  এর দ খে দে?  
(A) বঙ্কিমচন্দ্র (B) রবীন্দ্রিাথ (C) শ্রৎচন্দ্র (D)দোজিাটটই িয়  
9. মাজে হারাজিার পর ব াই োর দোজ  নপজি মািুষ হজয়জে ?  
(A) োনে (B) মানম (C) চাের (D)দোজিাটটই িয়  
10. রামেৃষ্ণ নমশ্ি ও দব ুড মজির প্রনতষ্ঠাতা দে?  
(A) স্বামী নবজবোিে (B) স্বামী নশ্বািে (C) দ ােিাথ বাবা (D)দোজিাটটই িয় 
11. প্রনতবের দোি সমজয় মহাজদবজে দেন্দ্র েজর প্রোণ্ড উৎসব হয় ?  
(A) ববশ্াখী পূনণ ধমা (B) রানখ পূনণ ধমা (C) মার্ী পূনণ ধমা (D)দোজিাটটই িয় 
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12. ভারত বহু ভাষার দদশ্ েথাটা ভু  িা সটিে ? (A) সটিে (B) ভু  (C) 

ভু ও হজত পাজর টিেও হজত পাজর (D)দোজিাটটই িয়  
13. অনর্োংশ্ ল োকে নেজসর উপর নিভধর েজর ?  
(A) বদব (B) মািুষ (C) ডাক্তার (D)দোজিাটটই িয় 
14. “মনিমজহশ্” ভ্রমণোনহিীর রচনয়তা দে ?   
(A) ঊমাপ্রসাদ মুজখাপার্োয় (B) নচো দদব (C) সতেঙ্কেৎ রায় (D)দোিটট িয়  
15. “দবদিার নবনভন্নতা” গল্পটটজত দোি ঋতুর েথা ব া হজয়জে ?   
(A) বষ ধা (B) শ্ীত (C) বসন্ত (D)দোজিাটটই িয়  
16. সমজরশ্ ব্রহ্ম  দে নেজ ি ?  
(A) োদুের (B) ডাক্তার (C) ইঙ্কঞ্জনিয়ার (D)দোজিাটটই িয়  
17. নবজয়র পর মার্ুরী তা স্বামীর র্র েরজত দোথায় নগজয়নে  ?  
(A) মুজঃফরপুর (B) ে োতা (C) পাটিা  (D)দোিটট িয়  
18. আচায ধ েগদীশ্চন্দ্র বসুর আনবষৃ্কত যেটটর িাম নে ?  
(A) দরাজস্কাগ্রাফ  (B) েম্পিউটার (C) দমাবাই  (D)দোিটট িয়  
19. এে বে দোি  বংজশ্র রােেুমার ?  
(A) ভী  বংশ্ (B) দো  বংশ্ (C) পান্ডব বংশ্ (D)দোিটট িয়  
20. নবডা  প্রবন্ধটট দে রচিা েজরি ?  
(A) বঙ্কিমচন্দ্র (B) রবীন্দ্রিাথ (C) তারাশ্ির (D)দোিটট িয়  
21. দশ্ষ পয ধন্ত পাগ  বজ  োজে নচনিত েরা দগ  ?  
(A) দগেঁজে  নবশু (B)  িী মনণ (C) মার্ব (D)দোিটট িয় 
22. “র্াপ্পা” গল্পটির দ খে দে ?   
(A) সতেঙ্কেৎ রায় (B) রাজেন্দ্র অবঙ্কি (C) গুরু দক্ষিণো (D)দোজিাটটই িয়  
23. বষ ধা-দবদিা দদয় -  উঙ্কক্তটট োর ?  
(A) শ্নম ধ া (B) উনম ধ া (C) দদবব্রত (D)দোজিাটটই িয় 
24. বিফু  – এর ন নখত রচিা দোিটট ?  
(A) োগ্রত দদবতা (B) প্রাথ ধিা (C) ব াই  (D)দোিটট িয়  
25. মনিমজহশ্ দোথায় অবনিত ?  
(A) নহমা জয়র দোজ  (B) রােিাজি  (C) দনিণ ভারজত (D)দোজিাটটই িয় 
26. মার্ুরী তা দোি বানডর দমজয় ?   
(A) িােুর পনরবাজরর দমজয় (B) সতেঙ্কেৎ রায় পনরবাজরর (C) সুভাষ চন্দ্র দবাস 
পনরবাজরর  (D)দোিটট িয়   
27. নশ্োজগা শ্হর দোথায় অবনিত ?  
(A)উত্তর আজমনরো (B) এনশ্য়া (C) আনিো (D) দোজিাটটই িয়  
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28. “প্রাথ ধিা” প্রবন্ধটট োর রচিা ? 
(A) রােজশ্খর বসু (B) স্বামী নবজবোিে (C) দগাপা  হা দার (D)দোজিাটটই 
িয়  
29. নবর্বা নববাহ দে প্রচ ি েজরি ? 
(A) নবদোসাগর (B) বঙ্কিমচন্দ্র (C) শ্রৎচন্দ্র (D) দোজিাটটই িয় ।  
30. দগাপা  হা দার রনচত প্রবন্ধ দোিটট ?   
(A) োতীয় সংহনত (B) আচায ধ েগদীশ্চন্দ্র বসু (C) প্রাথ ধিা (D)দোজিাটটই িয়।  
31. এে বে গুরুদনিণা স্বরূপ  গুরুজে নে উপহার দদি ?  
(A) নিজের ডাি হাজতর বৃদ্ধাঙু্গন  (B) নিজের বাম হাত (C) নিজের ডাি হাত  
(D)দোজিাটটই িয় 
32. “ব াই”  গল্পটট োর রচিা  ? 
(A) রবীন্দ্রিাথ িােুর (B) শ্রৎচন্দ্র (C) তারাশ্ির (D)দোজিাটটই িয় ।  
33. “দমর্দতূ”  োর রচিা ?  
(A) োন দাস (B) দশ্ক্সনপয়র (C) দগেজট  (D)দোজিাটটই িয় ।  
34. “নহনি অফ মোঙ্কেে”  বইটট োর দ খা ?  
(A) চা ধস ওক়েেমোি  (B) আনদিাথ ব্রহ্ম  (C) সশু্ী েুমার (D)দোজিাটটই িয় 
35. মার্ুরী তা োর েিো ?   
(A) রবীন্দ্রিাথ িােুর (B) অবিীন্দ্রিাথ িােুর (C) রথীন্দ্রিাথ িােুর (D)দোজিাটটই 
িয় ।  
36. ‘নবরনহিী রার্া’ পদটট দে রচিা েজরি ? 
(A) চণ্ডীদাস (B) জ্ঞািদাস  (C) নবদোপনত  (D)দোজিাটটই িয় 
37. তরুরাে দোি বৃিজে ব া হয় ?  
(A) বটবিৃ (B) আম্রবৃি (C) েদ ীবৃি (D)দোজিাটটই িয় 
38. পরশ্মনণ আসজ  নে ? 
(A) দসািা (B) হীজর (C) মানিে (D)দোজিাটটই িয় 
39. “গাি”  েনবতায় র্ু াজে নেজসর দচজয় খা েঁটট বজ জেি ?  
(A) দসািা (B) হীরা (C) তামা (D) দোিটাই িয়   
40. “আবার আনসব নফজর”  েনবতাটটর রচনয়তা দে ?  
(A) েীবিানে দাশ্ (B) োেী িেরু  ইস াম (C) দপ্রজমন্দ্র নমে (D) দোিটাই 
িয়   
41.মিীন্দ্র রায় – এর ন নখত েনবতা  দোিটট ? 
(A) নচটি (B) গাি (C) দিা ে (D) দোিটাই িয়   
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42. নিরজন্নর দদশ্ সাোবার ভার দে নিজয়জে ?  
(A) সরজষ দখত (B) শ্রবি (C) ফুজ রা  (D) দোজিাটটই িয় ।  
43. তথাগত েনবতায় তথাগত দে ?  
(A) ভগবাি বদু্ধ (B) ভগবাি নবষু্ণ (C) ভগবাি শ্রীরাম (D) দোজিাটটই িয় ।   
44. বীজরন্দ্র চজটাপার্োয় ন নখত েনবতা দোিটট ?   
(A) েন্মভূনম আে (B) গাি (C) দিা ে (D) দোজিাটটই িয় ।      
45.  সর ার বানড দোথায় নে  ?  
(A) পাবিা (B) পাটিা (C) পােুড (D) দোজিাটটই িয় ।       
46. িদীর শ্রীর নেজস ভজর রজয়জে ?  
(A) ইন শ্ মাজে (B) দবায়া  মাজে (C) শ্োও া  (D) দোিটাই িয়  
47. “রূপসী বাং া”  োবেগ্রে োর রচিা ?  
(A) েীবিািে দাশ্ (B) অনময় চরবতী (C) দপ্রজমন্দ্র নমে (D) দোিটাই িয় 
48. “ নিসজগ ধর দরূত্ব”  েনবতাটটর েনব দে ?  
(A) দসৌনমে চজটাপার্োয়  (B) মর্সুূদি দত্ত (C) আ -মাহমুদ (D) দোিটাই িয়  
49. সার্িা মুজখাপার্োয় রনচত েনবতা দোিটট ?  
(A) তথাগত (B) নচটি  (C) গাি (D) দোিটাই িয় 
50. র্ািনসেঁনড নেজসর িাম ?  
(A) িদীর িাম (B) গ্রাজমর িাম (C) রািার িাম (D) দোিটাই িয়  
51. নসদ্ধাথ ধ োর িাম ?  
(A) ভগবাি বদু্ধ (B) ভগবাি নশ্ব (C) ভগবাি শ্রীরাম (D) দোিটাই িয়  
52. “ব াো” োবেগ্রে োর রচিা ?  
(A) রবীন্দ্রিাথ (B) বঙ্কিমচন্দ্র (C) োেী িেরু  (D) দোিটাই িয়  
53. “ নবরনহিী রার্া” – দত োন য়া বনু্ধটট দে ? 
(A) মযূ়রী (B) শ্রীেৃষ্ণ (C) োজ া দেশ্  (D) দোিটাই িয়  
54. সিাতি িদীতজট  নে দপজয়নে ?  
(A) পরশ্মনি (B) দ াহা (C) তামা (D) দোিটাই িয়  
55. রবীন্দ্রিাজথর “গীতাঞ্জন ”  দেি নবখোত ?  
(A) দিাজব  পুরস্কার (B) অস্কার পুরস্কার (C) অেুধি পুরস্কার (D) দোিটাই িয় 
56. “বটবৃি” েনবতাটটর েনব দে ? 
(A) মর্সুূদি দত্ত (B) েীবিািে দাশ্ (C) োেী িেরু  (D) দোিটাই িয়  
 

57. মৃগয়া ও রােসভা আসজ  োজদর েিে ?  
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(A) রাো-  রােডা (B) সার্ারি প্রো (C) নশ্োরী  (D) দোিটাই িয়  
58. “ রূপসী বাং া”  শ্ব্দটট োর েিজসপ্ট ?  
(A) েীবনোিে দোশ (B) রবীন্দ্রিাথ (C) সজতেন্দ্রিাথ দত্ত (D) দোিটাই িয়  
59. “ দদা াই” শ্ব্দটটর অথ ধ নে ?  
(A) প্রেৃনত (B) দমাটা শ্ীতবস্ত্র (C) দেেঁডা োেঁথা  (D) দোিটাই িয়  
60. “ দিা ে”  েনবতাটটজত সবুে চু  োর ?  
(A) পাহাজডর (B) মাজয়র (C) টটয়ার (D) দোিটাই িয়  
61. যজশ্ার্রা োর স্ত্রী ?  
(A) ভগবাি বদু্ধ (B) শ্রীরামেৃষ্ণ (C) শ্রীেৃষ্ণ (D) দোজিাটটই িয় ।   
62. োর দু দচাখ েজ  ভজর উিজ া?   
(A) েনবর  (B) নিরন্ন মািুষজদর (C) শ্হুজর মািুষজদর (D) দোিটাই িয় 
63. “ দিা ে”  েনবতাটট নে র্রজির েনবতা ?  
(A) রূপের্মী (B) নচের্মী (C) োবের্মী (D) দোিটাই িয়   
64. দসৌনমে চজটাপার্োয় আসজ  দে ?   
(A) প্রখোত বাং া চ ঙ্কিে অনভজিতা (B) বন উড অনভজিতা (C) সানহতেোর 
(D) দোিটাই িয় 
65. োর দবটার েথা আেও সর া  ভু জত পাজরনি ।  
(A) েনরজমর বোটা (B) রনহজমর বাবা (C) সুশ্াজন্তর েথা (D) দোিটাই িয়  
66. পা়েদোজর  তার দোি ফু  ?  
(A)  বঙ্গ ফু  (B) নশ্উন  ফু  (C) েুেঁ ই ফু  (D) দোিটাই িয় 
67. সার্িা মুজখাপার্োয় দ খা েনবতা দোিটট ?  
(A) তথাগত (B) েন্মভূনম আে (C) নচটি (D) দোজিাটাই িয়  
68. “ নেন্তু গুজি দদবতার মজতা” - োর  উজেজশ্ে ব া হজয়জে? 
(A) বটবিৃ (B) ে াগাে (C) দব গাে (D) দোিটাই িয়   
69. পরশ্মনি দোথায় পুেঁজত রাখা নে  ?  
(A) বা ুজত  (B) মাটটজত (C) দগায়া  র্জর (D) দোিটাই িয়  
70. ব াই দোি গাে োটজত আপনত্ত েজরনে  ?  
(A) নশ্মু  গাে (B) দব গাে (C) দগা াপ গাে (D) দোিটট িয়  
71. “স্ফীত’  শ্ব্দটটর অথ ধ নে ? 
(A) দফা া (B) দরাগা (C) টোরা (D) দোিটট িয় 
72. এে েথায় দ খ – যাজে অনতরম েরা েষ্টসার্ে । 
(A) দুরনতরমে (B) দবার্গমে (C) অিনতরমে (D) দোিটট িয় 
73. “ যা খুব শ্ীত ও িয়, খুব উষ্ণও িয়” – সটিেটট দ খ   
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(A) িানতশ্ীজতাষ্ণ (B) উষ্ণ (C) শ্ীত  (D) দোিটাই িয়  
74. “নবভীনষো”  শ্ব্দটট অথ ধ ন জখা ।   
(A) আতি (B) ভাজ া  দৃশ্ে (C) বাজে েথা (D) দোিটাই িয়  
75. “ অপরাি”  শ্ব্দটটর মাজি নে ?   
(A) নদজির দশ্ষ ভাগ (B) নদজির প্রথম ভাগ (C) রাঙ্কেজব া (D) দোিটাই িয়   
76. বঙ্গান  , োমরুনপ - এরা আসজ  নে ?   
(A) দমৌনখে উপভাষা (B) অপভাষা (C) নমশ্র ভাষা (D) দোিটট িয়    
77. রানি আসজ  দোথাোর উপভাষা ?   
(A) মর্ে পঙ্কিমবঙ্গ  (B) উত্তর-পূব ধবঙ্গ  (C) পূব ধবঙ্গ  (D) দোিটাই িয়   
78. অনপনিনহনতর বেবহার ( শ্জব্দর মজর্ে ই বা উ এর উিারণ ) দোথায় হজয়জে 
? 
(A) রানত  > রাইত  (B) রাগ > আগ (C) দর্াডা > দর্ারা  (D) দোিটাই িয়  
79. নপঙ্কেি আসজ  নে ?  
(A) নমশ্র ভাষা (B) অপভাষা  (C) উপভাষা (D) দোিটাই িয়   
80. নব্রজের নিজচ দদখা হ  -  “ নিজচ”  আসজ  নে ?   
(A) অিসুগ ধ (B) উপসগ ধ (C) অবেয় (D) দোিটাই িয় 
81. উপসগ ধ েয় প্রোর ?  
(A) নতি প্রোর (B) দুই প্রোর (C) পােঁচ প্রোর (D) দোিটাই িয়     
82. “েু” -  অজথ ধ বেবহৃত উপসগ ধ দোিটট ?  
(A) েুিেজর , েুোে (B) নিমরাঙ্কে (C) গররাঙ্কে (D) দোিটাই িয়     
83. “দহড অনফস, দহড পঙ্কণ্ডত” -  দোি উপসজগ ধর প্রজয়াগ হজয়জে এখাজি?  
(A) গর (B) দহড (C) দব  (D) দোিটাই িয়  
84. দোি শ্ব্দটট “দরূ” উপসগ ধজযাজগ গটিত ?  
(A) দরূদশী (B) দশ্ ধি (C) নদগন্ত (D) দোিটাই িয় 
85. পরারম, পরােয় - এখাজি দোি উপসজগ ধর প্রজয়াগ হজয়জে ?  
(A) পরা (B) প্র (C) প্রনত (D) দোিটাই িয়  
86. “অিু” - উপসগ ধ দযাজগ সৃষ্ট শ্ব্দ দোিটট ?   
(A) অিুরাগ অিুসরণ (B) অপযশ্ অপরার্ (C) অবজহ া অবোশ্ (D) দোিটাই 
িয়     
87. “অনপ” -  উপসগ ধ দযাজগ গটিত শ্ব্দ দোিটট ?  
(A) অনপনিনহনত (B) আর্াত (C) অনভর্াি (D) দোিটাই িয়   
88. “পানত”  উপসগ ধ দযাজগ গটিত শ্ব্দ দোিটট ?    
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(A) পানতহা েঁস / পানতজ ব ু(B) প্রনতেৃনত (C) প্রেৃনত-প্রতেয় (D) দোিটাই িয়  
89. গাে দথজে পাো তা  খজস পড  -  “দথজে” আসজ  নে ?  
(A) অিসুগ ধ (B) উপসগ ধ (C) োরে (D) দোিটাই িয় 
90. “ হর” -  উপসগ ধটট দোথায় প্রজয়াগ হজয়জে?   
(A) হরবখত (B) বদিাম (C) গরনম  (D) দোিটাই িয় 
91. “িা” বা মে অজথ ধ বোবহৃত “অিা” -  উপসগ ধ দোথায় ?   
(A) অিাবৃটষ্ট / অিামুজখা (B) নিজষর্ (C) নিভধয় (D) দোিটাই িয়  
92. “অব” - উপসগ ধ দযাজগ সৃষ্ট শ্ব্দ দোিটট ?  
(A) অবোশ্ (B) অনর্ে (C) অভাব (D) দোিটাই িয় 
93. “দব” -  উপসগ ধটট দোথায় প্রজয়াগ হজয়জে ? 
(A) দব- আদব , দবহায়া  (B) বদরাগী (C) ববো  (D) দোিটাই িয় 
94. Basic – pay এর পনরভাষা বা  বাং া অথ ধ নিণ ধয় েজরা?  
(A) মু জবতি (B) েূ জবতি (C) দমাটা দবতি (D) দোিটাই িয় 
95. Walk in Interview  এর বাং া অথ ধ নে ? 
(A) স্বাগত সািাতোর (B) োমািত (C) প্রগনত পে (D) দোিটাই িয় 
96. Internet এর বাং া অথ ধ নে ?  
(A) আন্তেধানতে সংজযাগ বেবিা  (B) চ ভাষ (C) দরূভাষ (D) দোিটাই িয় 
97. Character Certificate এর বাং া অথ ধ নে ? 
(A) চনরে পে (B) অিাপনত্ত পে (C) প্রমাি পে (D) দোিটাই িয়  
98. Nursing home এর বাং া অথ ধ নে ?  
(A) শুশ্রুষা য় (B) নসজিমা র্র (C) হ  র্র (D) দোিটাই িয় 
99. Geography  এর বাং া অথ ধ নে ? 
(A) ভূলগো  (B) নবজ্ঞাি (C) সঙ্গীত (D) দোিটাই িয়  
100. Birth Certificate এর বাং া অথ ধ নে ? 
(A) োতে পে (B) প্রশ্ঙ্কি পে (C) প্রমাি পে  (D) দোিটাই িয় 
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Section –  “ B”   খণ্ড “খ” Non- Objective Questions 

 
স্বল্প দদর্্ েযর প্রশ্ন  
 
  এক বার্কয বা স্বল্প কর্থায় উত্তর দাও  ( যে যকার্ন্া পাাঁচটি) 5 × 2 = 10  

 

1. মাজে হারাবার পর ব াই বাবার সজঙ্গ প্রথম দোথায় দবডাজত নগজয়নে  ?   

2. দোি নবপজদর োয়া সিাতিপুজরর সে জে আতজি রাখ  ?  
3. গাজের প্রাণ আজে দোি নবজ্ঞািী আনবষ্কার েজরি ?  
4. “ চোপমাি  বান ো নবদো য়” - দে প্রনতষ্ঠা েজরি ?   
5. “ গাি”  েনবতায় েনব সজতেন্দ্রিাথ দত্ত নেজসর বেিা েজরজেি ?  
6. “ স্পশ্ ধমনণ”  েনবতায় দে  োর োজে এজসনে  ?  
7. সর ার মা এতনদি পজরও োর েথা ভু জত পাজরনি ?   
8. “ খাইজত পাইজ  দে দচার হয়” - উঙ্কক্তটট োর ?  
9. “ বষ ধানভসার” গ্রেটট দে রচিা েজরি ?  
10. “আবার আনসব নফজর” - েনবতায় েনব বারবার দোথায় আসজত দচজয়জেি 
?  
 
11 . Comprehension ( যবাধশক্তি )     ( 5×2 = 10 )   

অ.)   দুনখরাম এবং নেদাম দসনদি েনমদাজরর োোনর র্জর োে েনরজত 
নগয়ানে .। ওপাজরর চজর েন র্াি পানেয়াজে। বষ ধার চর ভানসয়া যাইবার পূজব ধই 
র্াি োটটয়া  ইবার েিে দদজশ্র দনরদ্র দ াে মাজেই দেহ বা নিজের দখজত,  
দেহ বা পাট োটটজত  নিযকু্ত হইয়াজে।  দেব  োোনর হইজত দপয়াদা আনসয়া 
এই দুই ভাইজে েবরদঙ্কি েনরয়া র্নরয়া  ইয়া দগ  । োোনর র্জরর চা  দভদ 
েনরয়া িাজি িাজি ে  পনডজতনে  , তাহাই সারাইয়া নদজত এবং দগাটােতে 
ঝােঁপ নিম ধাণ েনরজত  তাহারা সমি নদি খাটটয়াজে । . 
প্রশ্ন -  
ে) োন  র্াি দোথায় পানেয়াজে ?  
খ ) োরা োে েরজত নগজয়নে  েনমদাজরর োোনর র্জর ?  
গ ) োরা পাট োটার োজে নিযকু্ত হজয়নে  ? 
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র্ ) দোথায় ে  পনডজতনে  ?  
ঙ ) দপয়াদা এজস দোি দুই ভাইজে র্জর নিজয় দগ  ?  
  
আ)  তখি নবদেুৎ আজরা র্ি র্ি চামোইজতজে। দোজর দোজর ে  আনসয়াজে 
। শ্নম ধ ার স্বামীর দদবব্রত পাজশ্র র্র হইজত এই র্জর আনস । তাহার চমৎোর 
দচহারা , গোক়ে তসজরর পাঞ্জানব , নমনহ র্ুনত,  চু  বড বড দেউ দখ াজিা , 
দচাখ ভাবময়। দদবব্রত এেটা দোজি বনসয়া েনহ  -  এতিণ দশ্ন , ব্রাউনিং, 
রবীন্দ্রিাথ আর োন দাস নিজয় পডনে ুম । োন দাজসর “দমর্দতূ” আর 
েয়জদজবর “বষ ধানভসার” এর োজে অিে দোি বষ ধার বণ ধিা দোজ া মজি হয় 
। মি ভজর িা .............”   
দদবব্রত েনহ  , “ যতই েনবতা পনড, বষ ধার দমর্ দদখজ ই মজি হয় নে দযি 
দিই”  শ্নম ধ া মৃদুেজে েইজ া – “ বষ ধা দবদিা দদয়” । এ হজে দবদিা ও 
নবরজহর ঋতু । সবনেেু থােজতও সব হারাজিার দবদিা ।   
প্রশ্ন -  
ে ) “দমর্দতূ” দে রচিা েজরি ?   
খ ) বষ ধার দমর্ দদজখ দদবব্রত নে বজ নে  ?   
গ ) শ্নম ধ ার স্বামীর নে িাম এবং দেমি দচহারা ?   
র্ ) “বষ ধানভসার”  গজল্পর পটভূনম দোি ঋতু ?  
ঙ ) সবনেেু থােজতও সব হারাজিার দবদিা দোি ঋতুজত অিুভব হয় ?   
12. সাধু ভাষা যর্থর্ক চনলত ভাষায় রূপান্তর কর্রা  (যে যকার্ন্া পাাঁচটি)  

( 5×2 =10 )   

    
ে ) আে বৃটষ্ট হইজত পাজর । 
খ ) মা া মা া গা েঁনথজতজে । 
গ ) েজ  নভঙ্কেজত নভঙ্কেজত বোসনগুক্ষ  র্ুইজত  হইজব। 
র্ ) দট্রি িা োনডজ  আমরা বানড নফনরব িা । 
ঙ ) মাতা রান্না েনরজতজেি।    
চ ) যদু – মর্ ুঝগডা েনরজতজে ।  
ে ) সীতা পনডজত বনসয়াজে ।   
ে ) উন্ননত েনরজত হইজ  পডাজশ্ািা েনরজত হইজব ।  
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ঝ ) শ্রাবণ মাজস নশ্জবর মাথায় ে  োন জত হয় ।  
ঞ ) েখিও েুবােে বন ও িা ।   
 
13. দী্ ে প্রশ্ন  
যে যকার্ন্া দটুি প্রর্শ্নর উত্তর দাও (130 যর্থর্ক 150  শর্ের  নভতর )  

2×5 = 10  
ে ) স্পশ্ ধমনণ েনবতার নবষয়বস্তু নিজের ভাষায় দ খ।  
খ ) বটবিৃজে েনব দদবতার মত দেি বজ জেি ?   
গ ) “ োগ্রত দদবতা” গজল্পর োগ্রত মহাজদজবর োনহিীটট নিজের ভাষায় 
সংজিজপ ল খ ?  
র্ ) আচায ধ েগদীশ্চন্দ্র বসুর নশ্িা ও েম ধেীবি সম্বজন্ধ যা োজিা 
পািেপুিজের নভনত্তজত  আজ াচিা েজরা ।  
14. পত্র ল খ (যে যকান্ এেটি ) (130 যর্থর্ক 150  শর্ের  নভতর )  1×5 

= 5 
ে ) প্রর্াি নশ্িে /  নশ্নিোর োজে আজবদি ের -  অসুিতার েিে সু্কজ  
দযজত পাজরানি ।   
খ ) নশ্িামেীর োজে আজবদি েজরা -  দতামার সু্কজ  উন্নত মাজির  াইজব্ররীর 
প্রজয়ােি।   
15. নন্বন্ধ বা রচন্া ল খ। যে যকান্ একটি (130 যর্থর্ক 150 শর্ের  নভতর)  

1×5 = 5 

ে ) ঈশ্বরচন্দ্র নবদোসাগর । 
খ ) এেটট স্মরণীয় র্টিা।  
গ ) দোনভড – ১৯ । 
র্ ) বিৃজরাপণ সমাজরাহ ।  
ঙ ) স্বার্ীিতার 75 বের পূনত ধ ।  
 
 

 


