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BENGALI    Code No. 005 
 

 

         The Question Paper is divided into Three Sections 

SECTION – A: READING:  10 Marks 

SECTION – B: GRAMMAR: 10 Marks 

SECTION - C: LITERATURE: 20 Marks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASS – X (2021 – 2022) 

      SUBJECT:  BENGALI(Code: 005) 

 

Time Allowed : 90 minutes                             Maximun Marks : 40                   

ময় – ৯০ মমমিট      ববমমোটঅঙ্ক : ৪০ 

 

OBJECTIVE TYPE PAPER ( MCQ) 

      

SECTION -AREADING   

          (UNSEEN COMPREHENSION) 

*QUESTION NUMBER                                 * DISTRIBUTION OF MARKS 

 

            EXPECTED/ RIGHT ANSWERS/ VALUE POINTS 

 

1. প্রদত্তঅিুমেমদরঅন্তগবতপ্রশ্নগুমরঠিকউত্তরমিববোচিকরমতমব।  A থেমক F-এরমমযেযেক ানওচারটিএবংG 

প্রশ্নটিরউত্তরমিববোচিআবলেক  ।    

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর -01     [ 1x5=5] 

ঠিকউত্তর -    

A. ii. তীব্রমরোমদঝমযোওয়োিয়বরংমোঠমিগ্ধ, বুু্জ, মতজঘোমমঘরো 

B. iii. থছোমটো-থছোমটোিীরমঙর 

C. iv. দূরমেরকোরমে 



D. iii. বুজঘোমছোওয়োউনু্মক্তপ্রোন্তমরমতমিবড়গোছমিই, শুযুগুমেরমঝোপআমছ ,তোই 

E. i. মন্তবে ও কোরেউভয়ইঠিক 

F. i. থযজমমমতচোকরোময়মছ 

G. iii. এখোমিমরৌদ্রতীব্রিমবময়োঘোমররঙআমোমদরমদমলরমতিজ্বময়োযোয়িো 

 

2. প্রদত্তঅিুমেমদরঅন্তগবতপ্রশ্নগুমরঠিকউত্তরমিববোচিকরমতমব।  A থেমক F-এরমমযেযেক ানওচারটিএবংG 

প্রশ্নটিরউত্তরমিববোচিআবলেক  ।    

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর– 01        [ 1x5=5] 

   

ঠিকউত্তর -    

A. iii. ককোতোয় 

B. ii. টোইক্কোি 

C. iv. জোপোমিদুইমলল্পীরপ্রতেক্ষপ্রভোব। 

D. i. ছমবমতখুবকমরজমরওয়োলমদময়মভমজময়মিওয়ো। 

E. iii. থজোড়োোাঁ মকোরযোমর 

F. ii. মন্তবে ও যুমক্ত - দুটিইঠিক 

G.ii. রমব + ইন্দ্র 

SECTION – B : (GRAMMAR)  

3. প্রদত্তমবকল্পগুমমেমকযেক ানওপাাঁ চটিসন্ধিরঠিকউত্তরমিববোচিকরমতমব ।  

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর -01     [ 1x5=5] 

 

ঠিকউত্তর -                        



A.iii. অপ্ + জ 

B. iv. ট্ + িবমত 

C. iv. অ + ছ্ 

D. i. উত্থোি 

E. ii.  যোমেতোই 

F. iii. ক্ + অ  = গ্ 

 

4. প্রদত্তমবকল্পগুমমেমকযেক ানওপাাঁ চটি োযু ও চমত ভোোরীমতগতঠিকরূপোন্তরটিমিববোচিকরমতমব।  

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর -01     [ 1x5=5] 

 

ঠিকউত্তর - 

A. iii. ক্ষ্মমেরকেোশুমিয়োিোময়বস্তমিতইয়োমগমি। 

B. iv. থগৌরবীআরোরোঅন্ধকোমরগ্রোমছোমড়য়োলমরপোয়িকমর। 

C. ii. তুমমমযকষ্টমভোগকরছতোমতোমোরইকৃতকমমবরফ। 

D. ii. বনু্দমক–মপস্তমইাঁোরঅভ্রোন্তক্ষে, পদ্মোিদীোাঁ তোরকোটিয়োপোরইয়োযোি। 

E. iii. মোভয়তোাঁ োরপোময়রকোমছকোাঁ মপমতমছএকটুখোমিছোয়োরমমতো! 

F. ii. থমঘরোমজেরউপমরউমঠএমমছ। 

 

SECTION – C : (LITERATURE & SUPPLEMENTARY READER)  

5. গদ্যথেমকপ্রদত্তপ্রশ্নগুমরমমযেযেক ানওদ্শটিরঠিকউত্তরমিববোচিকরমতমব। 

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর -01     [ 1x10= 10] 

    



 

ঠিকউত্তর - 

A. ii.  োমমতেরমঝদোর 

B. iii. থবোপরোয়েমোিু 

C. iv. মন্তবেটিঠিক, কোরেভু 

D. iv. একটোআস্তগল্পমমখমফোরপর 

E. iii. আতপোমখরছোিোরমচমকৎোরজিে 

F. iv. কমযখিগল্পটিপমিকোয়প্রকোমলতওয়োরপুমরোকৃমতেমমমোমকমদয় 

G. ii. মপ্রয়ঘমড়টিোমরময়যোওয়োয় 

H. i. মোমজররীমত-িীমতদৃমষ্টভমিরমিআমোবোবুরমোিমকদূরে 

I. ii. মন্তবে ও কোরে- দুটিইঠিক 

J.  iv. িোমজোদোউমক 

K. ii. প্রমবলিোরমেোর 

L. iii. পমিকোয়প্রকোমলততোরগমল্পরমমযেস্বকীয়তোখুাঁমজিোমপময় 

 

6.   ন্ধবতাথেমকপ্রদত্তপ্রশ্নগুমরমমযেযেক ানওপাাঁ চটিরঠিকউত্তরমিববোচিকরমতমব।  

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর -01  [ 1x5=5]   

 

ঠিকউত্তর - 

A. ii. লহুমরযোমিকজীবি 

B. iii. থযমতপোমরমকন্তুমকিযোব 

C. ii. লমররক্লোমন্তমেমকমুমক্তমদয়মযপ্রকৃমতঅমভমুখীপে 

D. ii. িমশলকোাঁ েোরমমতোমতিপোোমড়রমকোমরবেবময়প্রকৃমত 

E. iii. অন্তমররঅন্তস্ত 

F. ii. মন্তবে ও কোরে- দুটিইঠিক 



 

7).সহায় পাঠথেমকপ্রদত্তপ্রশ্নগুমরমমযেযেক ানওপাাঁ চটিরঠিকউত্তরমিববোচিকরমতমব । 

প্রমতটিউত্তমররজিেবরোদ্দিম্বর -01     [1x5=5] 

 

ঠিকউত্তর - 

A. iv. যখিবুঝমিমোময়রমৃতুেময়মছ 

B. iii. গোময়বীরকোমোচুমচোাঁ মদরমজেোৎিোযীমরযীমরমিমভমযমতমদমখ 

C.ii. ন্ধেোরঅন্ধকোমরআরমতমলমমিভন্তপ্রদীমপরমমতো 

D. iv. মন্তবেটিঠিক, কোরেভু 

E). i. বোপমোময়রকেো, শ্বশুর-লোশুমড়রমিষু্ঠরতো, আরমবময়ররোমিুন্দরবমররোমমুমখরকেো। 

F. iv. প্তোশ্বরে 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

 


