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General Instructions:                                   

i)  Approximately 15 minutes is allotted to read the question paper and revise the 

answers. 

ii)  The question paper consists of 21 main questions. All questions are compulsory. 

iii)  Internal choice has been provided in some questions. 

iv)  Marks allocated to every question are indicated against it. 
N.B. Check that all pages of the question paper are complete as indicated on the top left side. 

 
ববভাগ –ক 

পাঠ  (Reading) 

 

1 . বিচের পাঠটি মচিাচ াগ বিচে পড়: 

সাংবাি সাংস্থা : কােচরা: ৬ অচটাবর, ২০২০, ১৪ :২৬: :৪৪ শুইয়ে রাখা আয়ে কফিন। তার 

চারফিক ফিয়র িাাঁফ়িয়ে রয়েয়ে উৎসাহী জনতা। অয়নয়কই কযায়েরা তাক কয়র ররয়খয়েন কফিয়নর 

ফিয়ক। ফেশয়রর এক িল প্রত্নতত্ত্বফিি খুলয়লন কফিয়নর ঢাকনা। তা সরয়তই রিখা ফেলল আ়িাই 

হাজার িেয়রর পুরয়না েফের। ফেশয়রর সাকারা এলাকা রেয়ক পাওো ফিয়েয়ে ওই েফে। উয়মাচয়নর 

ফিফিয়ো রসখায়ন উপফিত জনতার েয়তাই হােয়ল পয়়ি রিয়খয়েন উৎসাহী রনটািফরকরা।  

ফেয়শয়রর পুরয়না রেেফিস শহয়রর সাকারা প্রত্নতত্ত্ব এলাকা। রসখায়নই সন্ধান ফেয়লয়ে আ়িাই হাজার 

িেয়রর পুরয়না েফের। ফেশয়রর পর্যটন েন্ত্রয়কর তরয়ি জানায়না হয়েয়ে ওই এলাকা রেয়ক ৫৯টি 

কফিন িফি েফে উদ্ধার করা হয়েয়ে। রসই কফিনগুয়লা িাল অিিায়তই রয়েয়ে। রসই র্ুয়ির 

পুয়রাফহত, সোয়জর সম্মানীে িযফিয়ির েফেই কফিয়ন রয়েয়ে িয়ল েত প্রত্নতত্ত্বফিিয়ির। সাকারায়ত 

১৩টি কফিন এখনও অিফি উদ্ধার হয়েয়ে। রসখায়ন োকা আরও ১৪টি কফিয়নর রখাাঁজও ফেয়লয়ে। 

জনতার সােয়ন কফিন খুয়ল েফে রির করার িশৃয রসাশযাল ফেফিোে েফ়িয়ে প়িয়তই িাইরাল 

হয়েয়ে। রসােিার আপয়লাি হয়তই ৯০  লয়েরও রিফশ িার রিখা হয়েয়ে রসটি। রনটািফরকরা তা 
রিয়খ ফিফিন্ন রকে েন্তিয কয়রয়েন। ফিরল িশৃয রিয়খ ফনয়জয়ির ফিস্মে রিাপন কয়রনফন 

রনটািফরকয়ির একটি ি়ি অংশ। রকউ রকউ আিার িেও রপয়েয়েন ফকেু সম্ভািনার কো রিয়ি। 

একজন ফলয়খয়েন, ‘‘এ রকে ফজফনয়স িহু িেয়রর পুরয়না িাইরাস িা জীিাণু োকয়ত পায়র। র্া 
প্রফতয়রাি করার েেতা আোয়ির রনই।  ’’অপর এক জন ফলয়খয়েন , ‘‘এেফনয়তই িেরটা এ রকে 

র্ায়ে, রখালার জনয আর ক ’ফিন অয়পো করা রর্ত না ?’’ তয়ি কফিন খুয়ল েফে রিখায়ত 

রনটািফরকরা েয়জয়েন, এয়ত রকানও সয়িহ রনই।     

                                            (িানান অপফরিফতয ত)                                                                                                                                             
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                প্রাে ৫ থেচক ১০ টি শচে বিচের প্রশ্নগুবলর উত্তর িাওঃ 
        (ক) খিরটি রকাো রেয়ক প্রকাফশত হয়েয়ে ?                           1                                                                                                  

            (খ)  ফক ফিয়র উৎসাহী জনতা িাাঁফ়িয়েফেল ?                            1                                                                                                              

       (ি)  েফেটি কত িেয়রর পুরয়না ?                                                            1                                                                                                 

        (ি)  রকাোে এই েফেটি পাওো রিয়ে ?                                1                                                                                                  

            (ঙ)  ওই এলাকা রেয়ক এই পর্যন্ত ক’টি কফিনিফি েফে উদ্ধার হয়েয়ে ?                                 1                                                                          

            (চ) রসখায়ন কায়ির েফে রয়েয়ে িয়ল প্রত্নতত্ত্বফিিরা েন্তিয কয়রয়েন ?           1                                                                            

            (ে) রসােিার পর্যন্ত কতিার রসই ফিফিওটি রিখা হয়েয়ে ?                  1                                                                                          

            (জ)  রনটািফরকরা রকান সম্ভািনার কো রিয়ি িে রপয়েয়েন ?                1                                                                                       

            (ঝ)  েফে আসয়ল কী ?                                         1                                                                                                                                  

            (ঞ)  িাচয ফনণযে কয়রাোঃ শুইয়ে রাখা আয়ে কফিন।                         1                                                                                                        

 

ববভাগ- খ 

রেিা ও বিবমিবি ( Writing and Composition)  

 

2.     কম-থববশ ১৫০ টি শচের মচযে বিচের থ  থকািও একটি ববষে থবচে বিচে থলচখাঃ 
(ক) তুফে আফির/ অিন্তী, ব্লক নম্বর ১২২, অজুয ন নির, নোফিফির িাফসিা। রিশ কয়েকটি 

সু্কটার এিং িাফ়ি রকানও অনুেফত ো়িাই রতাোর এলাকাে চলফতপয়ে িাাঁ়ি কফরয়ে 

রায়খ,িয়ল পে চলাচয়লর র্য়েষ্ট অসুফিিাহে।সেসযাটির ফিরুয়দ্ধ অফিয়র্াি কয়র আিাফসক 

সফেফতর িানীে সফচিয়ক একটি ফচঠি রলয়খা। 
অেবা       6 

(খ) তুফে পশুয়প্রেী ক্লায়ির একজন সফিে সিসয সৃজা /রসাহে র্ারা পশুয়ির প্রফত ফনষু্ঠরতা ররাি 

কয়র পশুর কলযায়ণ কাজ কয়র। সম্প্রফত তুফে েহাত্মা িান্ধী পশু  পফরয়েিা সিন পফরিশযয়ন 

ফিয়েফেয়ল। রসখায়ন পশুপ্রাণীয়ির পফরচর্যা তো সুফচফকৎসা রিয়খ অতযন্ত ফিফস্মত ও উৎিুি 

হয়েয়ো। রসই ফিেয়ের ওপর  একটি প্রফতয়িিন রচনা কর। 

[তুফে ফনম্নফলফখত সূত্র গুফল িযিহার করয়ত পায়রা: আহত কুকুর এিং ফি়িাল - পফরতযি 

রপােযপ্রাণী - িেস্কপ্রাণী - সেস্ত খুি িালিায়ি র্ত্ন রনওো - সফিত ফচফকৎসা কে - 

পশুফচফকৎসক, শলয ফচফকৎসক - সিুজ পফরয়িশ ইতযাফি।] 

3.  িযেিাবযক ৫০টি শচের মচযে বিচের থ  থকািও একটি প্রচশ্নর উত্তর থলখ:      

(ক) তুফে অপযণ/অপণযা, ফ্লাটনং -২ ফস, চতুেয তল, রলিাফস অযাপাটয য়েন্ট,লাল িয়ণশ রিৌহাটি, 

আসায়ের িাফসিা।রতাোর রোট িাইয়ের আট িেয়রর জমফিয়ন উপলয়ে িািা-োয়ের পে 
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রেয়ক আত্মীে-স্বজন এিং িনু্ধ-িান্ধিয়ক উয়েশ কয়র একটি  আেন্ত্রণ পয়ত্রর খস়িা রচনা 

কর । 
অেবা                                                    4
         

(খ)  িােুিেূণ (Air Pollution) ফনয়ে িইু িনু্ধ রাজা ও োনয়সর েয়িয সংলাপ ফলফপিদ্ধ কয়রা। 

ববভাগ -গ 

বোকরণ ও অিুবাি ( Grammar and Translation ) 

 

4.  বিচের ববকল্পগুবল থেচক সঠিক উত্তরটি থবচে িাওঃ 

(ক) রর্খায়ন ফিোর অেযই প্রিানিায়ি প্রতীেোন হে ,রসখায়ন হে –                             1

              (i)  কতৃয িাচয  (ii)  কেযিাচয 
  (iii)  িািিাচয  (iv) কেযকতৃয িাচয  

  (খ)  রর্ সোয়স পিূযপি ও উত্তরপি উিয়ের সোন অেয-প্রািানয োয়ক, তায়ক িয়ল -       1                                                                                            

          (i)  দ্বন্দ্ব সোস  (ii)  তৎপুরুে সোস 

          (iii)  ফদ্বগু সোস  (iv)  িহুব্রীফহ সোস 

 (ি)  রর্ ফিয়িয়শ োয়ক তায়ক এককোে িয়ল –                                1                                                                                                     

            (i)  স্বয়িশী   (ii)  পর্যটক 

           (iii)  প্রিাসী   (iv)  ফিয়িশী 

     (ি)  ‘িষু্ট িয়লর নােক'' োয়ন হয়লা—                                      1     

  (i)  পিার পার  (ii)  পাোিারী 
           (iii)  পুকুর চুফর  (iv)  পায়লর রিািা 

    (ঙ)  পীতাম্বর পিটির িযাসিাকয হয়ি -                                1                                                                                                                       

          (i)  পীত রর্ অম্বর  (ii)  পীত ও অম্বর 

        (iii)  ফপতা অম্বয়র র্ার  (iv)  পীয়তর অম্বর 

5.  বােে পবরবিি ি কর: 

(i)  এই অয়িলাে রকাোে র্াওো হয়ে?                                  1                                                                                          

 (ii)  রেয়লটিয়ক পাওো রিল না!                                          1                                                                                                                             

    (iii)  ররাহয়ণর িাফে রোিাইলটা হাফরয়ে রিয়লা!                                    1                                                                                                            

6.  অেি উচেখ কচর বাকেরেিা কর:                                      

(i)  পিার পার                                                            1                                                                                                                                                        

    (ii)  রাহুর িশা                                                      1                                                                                                                                                   



 -4- NB -N/B/1 
 

7.  বোসবাকে সহ সমাস বিণিে কর:  

(i)  পঞ্চিূত                                                        1                                    

 (ii)  োরাোফর                                                       1                                                                                                                                                                                            

            (iii)  পিচুযত                                                       1                                                                                                 

8.  এক কোে প্রকাশ কর:              

(i)  র্া েুফষ্ট ফিয়ে পফরোপ করা র্াে                                      1                                                                                                                           

    (ii)  ফনিার রর্ািয                                                              1                                                                                                                                                   

9.  বাাংলাে অিুবাি কর: 

(i)  I live near the police station.                                             1                                                                                                                     

   (ii)  What is your aim in life?                                           1                                                                                                                           

   (iii)  There is someone at the door.                                  1                                                                    

 (iv)  Happy Birthday!                                                1                                                                                                                                      

   (v) Walking is good for you.                                      1                                                                                                                           

ববভাগ – ঘ 

সাবহিে – গিোাংশ ও পিোাংশ ( Literature) 

10.  বিচের ববকল্পগুবল থেচক সঠিক উত্তরটি থবচে িাও:  

(ক) ‘গুফলর আড্ডা' িলয়ত রিাঝাে —                                     1                                                   

  (i)  রিালািারুয়ির আড্ডা (ii) রিালা িয়রর আড্ডা 
            (iii)  িুেপায়নর আড্ডা  (iv)  তায়সর আড্ডা 

    (খ)  তরু রকাোে রিখা ফিল?                                           1                                                                                                                                   

   (i)  প্রান্তয়র    (ii)  উিযায়ন 

(iii)  ফনজয য়ন   (iv)  অন্তয়র 

(ি)  অফত পুরায়না িয়টর রকাটয়র িাসা রিাঁয়িফেল –                            1                     

  (i)  চ়িুই িম্পফত  (ii)  রজা়িা শাফলখ 

(iii)  সাত িাই চম্পা  (iv)  রিঙ্গো-রিঙ্গেী 

(ি)  িাির জানু রপয়ত িয়সফেয়লন –                 1

  (i)  পূিযফিয়ক   (ii)  পফিেফিয়ক 

       (iii)  উত্তরফিয়ক  (iv)  িফেণফিয়ক 

(ঙ)  অিািীর জয়নয আলতা ফিয়েফেল  —                                  1                                               

  (i) নাফপত রিৌ  (ii)  রাখায়লর ো 
   (iii)  িােুন ো   (iv)  ফিফির ফপফস 

২০ থেচক ২৫ টি শচে বিচের প্রশ্নগুবলর উত্তর িাও: 

11.  উফনশ শতয়ক কলকাতার ি়িয়লায়করা ফকিায়ি তাাঁয়ির জমফিন পালন করয়তন?        2                                                                        
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12.  ‘িলাই’ অনুসায়র আেরা োনেু িফল রকান পিােযয়ক?                                               2    

13.       “রোচফ়িো রিাাঁি িটুা িাফন্ধয়লন িায়়ি।” — কার কো িলা হয়েয়ে? তার  রিাাঁি রজা়িা  

িায়়ি িাাঁিার কারণ কী ?                                            1+1=2 

14.       ‘েয়ন হইল না এ রকান রশায়কর িযাপার’ – রকান পায়ের অংশ? রকান প্রসয়ঙ্গ এ  

কো িলা হয়েয়ে ?                                                   1+1=2 

15. ‘িলাই’ িয়ে একফিন রলখকয়ক তাাঁর িাইয়পাটি রকাোে কখন রকন রিয়ক ফনয়ে  

       ফিয়েফেল?                                                                       2                                    

16.  “রকাোে রিল ওর স্বে রর্ৌিন?" — রক কায়ক এই প্রশ্ন কয়রয়েন?  এখায়ন ‘ওর' িলয়ত কার 

কো িলা হয়েয়ে ?                                         1+1=2

                                                                                               

কম – থববশ ৪০ থেচক ৫০ টি শচে বিচের প্রশ্নগুবলর উত্তর িাও: 

17.  (ক) ি়ি োনুয়ের িাফ়ির িয়রাোয়নর িেটি রতাোর ফনয়জর িাোে রলখ।            4 

                                                       অেবা                                                                                                                                       

(খ)  “আোর িাইয়পা িলাই— তার প্রকৃফতয়ত রকেন কয়র িােপালার েূল সুরগুয়লাই                

হয়েয়ে প্রিল।" 

            (i) রেয়লয়িলা রেয়ক িলাইয়ের কী অিযাস ফেল?                         (1)                                                                                   

            (ii) কখন, রকেন কয়র িলাইয়ের অন্তর-প্রকৃফতয়ত িন রঙ লায়ি?             (2)                                                                

            (iii) তখন িলাইয়ের কী ইয়ে কয়র?                              (1)      

18. ‘কত র্ুির্ুিান্তয়র কান রপয়তফেল…………’ 

             (i) রকান কফিতার অংশ?                                     1                                                                                                                     

            (ii) কার রলখা?                                             1                                                                                                                                   

(iii)   রক ফকয়সর জয়নয কান রপয়তফেল?                                       1  

(iv)     রস কীিায়ি তার িাো িযি করত?                          1                                                                                                                            

         বিম্নবলবখি প্রচশ্নর উত্তর প্রাে ৬০ থেচক ৯০ টি শচের মচযে থলখ: 

19.  (ক)  “অম্বল খাইো িীর িফনতায়র পুয়ে। রন্ধন কর যাে িাল আর ফকেু আয়ে।।” – 

               (i) রকান কফিতার অংশ?                                    1                  

          (ii) কফির নাে কী?                                         1                                                                                                                             

                  (iii)  ‘িীর’ রক?                                            1                                                                                   

             (iv)  ‘িফনতা’ িলয়ত কার কো িলা হয়েয়ে?                           1                                             

              (v)  িফনতা কী জিাি ফিয়েফেল?                          1                                                               

                                        

অেবা 
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  (খ) ‘জিিীশচন্দ্র’ কফিতাটির নােকরয়ণর সােযকতা আয়লাচনা কর।             (5)        
20.    (ক)  “কাঙালী আর প্রােযনা কফরল না।” – 

          (i)  রকান পায়ের অংশ?                                        1                                                                                                                   

                      (ii)  রলখয়কর নাে কী?                                       1                                                                                         

       (iii)  কাঙালী কার কায়ে কী প্রােযনা কয়রফেল?                         1                                                                                              

            (iv) কাঙালীর আর প্রােযনা না করার কারণ কী?                  2                                                                                            

অেবা 
(খ)  ‘কফলকাতার িায়রাইোফর পজূা’ পায়ে রর্ কৃপয়ণর িেটি আয়ে, রসটি ফনয়জর  

িাোে িণযনা িাও।                                                   (5)                                    

21.  “রচায়খর রকায়ণ এই সেূহ পরািি/ ফিোে িুসিুস িেনী ফশরা!” – 

             (i) রকান কফিতার অংশ?                                     1                                                                                                                                  

                                    (ii)  কার সম্পয়কয  এ কো িলা হয়েয়ে?                    1                                                                                                                    

         (iii)  কী হয়েয়ে তার?                                                    1                                                                                                                                         

         (iv)  রক, রকন এই রখয়িাফি কয়রয়েন?                              2                                                                                                            

 

                            
 ******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


