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Code No. 105 

General Instructions: 

       1. The question paper contains 21 printed pages. 

2.   The question paper contains 18 questions. 

          3. The Question Paper is divided into two Parts  

PART – A :  Objective type paper (MCQ) : 40 Marks 

PART – B :  Descriptive paper:                    40 Marks 

4.  PART – A  has  three sections :  

           Section – A:  Reading ( Unseen Comprehension): 10 Marks 

           Section – B:  Grammar :                                                5 Marks 

           Section – C : Main Course Book :                              25 Marks 

          PART- B has three sections: 

         Section – B:  Grammar :                                                           12 Marks 

        Section – C : Supplementary Reader/ Non-detailed Text : 19Marks 

        Section – D :  Creative Writing :                                                 9 Marks 
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Class – XII (2022 – 2023) 

Subject – Bengali  

সময়- ৩ঘণ্টা                         সর্বমমাট অঙ্ক – ৮০ 

Time : 3 Hours.                                                         Maximum Marks: 80 

PART A:  Objective Type Questions (MCQ) 

SECTION- A( Reading) 

(Unseen  Comprehension) 

1.  নিচের তিনটি অিুচেদ থেচে থে থেোচিো দটুি  অিুচেদ পচে প্রদত্ত 

প্রশ্নগুনির সঠিে উত্তরঠি থেচে থিখ : (MCQ)                  2X(1X5)=10 

A. ‘শৈৈে’ ৈব্দিোর মচযে থেমি থেি এেিো অদ্ভুত অিুরণি আচে  িো ?  প্রোয় 

থেি মচি হয়,  ‘সহজ পোি’ থেচে উচি আসো এেিো ৈব্দ,  হয়চতো রেীন্দ্রিোে  এই 

পনরচেচদই ‘ঐ-েোর’  সমদৃ্ধ ৈব্দ নদচয় রেিো েচর থেিচেি এেঠি থেোট্ট গদেরেিো 

েো পদেেন্ধ| আর ‘ঐ-েোচরর’ েেোপোরিো থপোক্ত েরোর জিেই হয়চতো  েনে থেোেোও 

এেিো জচুে থদচেি ‘ঐসে’ |  সনতেই, ‘শৈৈে’-এর নদিগুচিো এখি ‘ঐ সে’ 

স্মনৃতেেো, থেগুচিো  থরোজ সনতে  িো হচি দুুঃখও হয়, আেোর এমি অচদখো হচয় 

থগচিও েষ্ট হয়,  েখি েুঝি থে সনতেই ঐ-সে নদিগুচিো নেচর থেোযহয় আর 

আসচে িো| শৈৈে েিচতই আমরো এেিো সমচয়র েেো ভোনে,  এেিো েুগচে মচি 

েনর|  এ েেো সেসময় সোহস  েচর ভোনে িো,  থসই-থসই েুচগর-েোচির থেষ্ঠতম 

সঞ্চয়িুেু আমরো নিচজচদর সচে নিচয়ই  থেেোঝে আজীেি |  সম্প্রনত িোনে 

নগচয়নেিোম েনের থিোচেৈি থদখচত | ইেোমনত িদীর দুপোে জচুে গ্রোম  | এখিও 

সুনেস্তৃত মোচির মোচি আচির পো াঁনেচির থভতর জি িিিি েরচে| ইিভোিোর 

নেমনিগুচিো শৈৈচের েনের মচতো নেিো , জোনিিো | তচে থেোিচেিোয় সেোই নমচি 

থেোি এেেোর ৈহর েোনেচয় েেুইভোনত েরচত নগচয়ই ইিভোিোর নেমনির সচে 

প্রেম পনরেয়|  আমোর  আচদেোপোন্ত ৈহচর েে হওয়ো জীেচি  েখি িীি আেোৈ,  
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থসোিো থরোদ,  িদীর যোচর পোচয় েিোর পে,  পচের দযুোচর  সদেপীতোভ  সচষ েচখত 

জনেচয় যচর হিোৎ-  তখি েই,  তোচদর অচেিো িোচগ িো থতো!  তচে নে শৈৈচের 

‘সহজ পোি’-ই এই অপূে ে সুন্দর পনৃেেীর েন্দ-উপক্রমনণেো রেিো েচরচে মচি-

মচি ? - েি ভোই িীিু | এই তোিেি নদচয় পে| তোরপর যোিচখত| তোরপর নতনসচখত , 

তোরপর নদনি | েুিচত পোরনে েোেেক্রম উচে-পোচে েোচে| েোর থে ভোচে মচি 

আচে- থসইভোচে| নেন্তু েিচত েে আিন্দ হচে| থস আিন্দ স্মনৃতৈঝক্তর থগৌরচের, 

িো শৈৈচের ৈব্দগুচিোর েোচে নেচর েোওয়োর- েিচত পোরে িো| আশ্চে ে এই , থে,  

গোি থতমি থেউ গোইচিো িো  অেে গোচির অযীশ্বচরর েোচজ আমরো 

েচিনে, আমোচদর ইউনিচি এেোনযে জি রেীন্দ্রিোচের গোি এেিোর পর এেিো 

অেিীিোয় থগচয় েোয়| আমোচদর থেি নৈশুর মচতো ৈব্দ খুাঁচে এচি থসিোচে েিচত 

পোরোচতই আিন্দ | 

I   েেচের প্রোয়ই মচি হয় ‘শৈৈে’ েেোঠি উচি এচসচে – 

A  ‘নেৈিয়’  থেচে                     B  ‘নৈশু’ থেচে  

C  ‘সহজ পোি’ থেচে                  D  ‘নৈশু থভোিোিোে’ থেচে  

II  ‘শৈৈে’ েিচতই  আমরো েোচে মচি েনর?- 

A   এেিো েুগচে                          B   এেিো েেরচে   

C   এেিো ৈতেচে                      D   এেিো দৈেচে  

III    মন্তেে নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে?  

মন্তেে(ে): িীিুর সচে েিোর পচে েনেতোর েোেেক্রম উচে-পোচে েোঝেি েুিচত 

থপচরও েেে ও তো াঁর সেীরো স্বত:স্েূতেভোচে েিচত পোরোর আিচন্দই েচি েোঝেি|  

মন্তেে(খ):  িীিুর সচে েিোর পচে েনেতোর েোেেক্রম উচে-পোচে েোঝেি েুিচত 

থপচরও    েেে ও তো াঁর সেীরো স্মনৃতৈঝক্তর পরীক্ষো েরোর জিেই েচি েোঝেি|  

A   মন্তেে (ে) ঠিে নেন্তু মন্তেে (খ) ভুি  

B   মন্তেে (ে) ভুি নেন্তু মন্তেে (খ) ঠিে  
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C   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ঠিে  

D   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ভুি 

IV   সূূণ েভোচে িোগনরে জীেচি অভে  হচিও প্রেৃনতর থেোমি আনিেি 

েেচের অচেিো িোচগ িো , েোরণ – 

A    েেে স্বভোেগতভোচেই আশৈৈে প্রেৃনতচপ্রমী  

B    েেচের মচি থপ্রোনেত শৈৈচের ‘সহজ পোি’-এর নৈেে  

C   েেে গ্রোমীণ প্রেৃনতর মচযেই েোেচতি  

D   সেী-েনু্ধচদর সোহেে ে েেেচে প্রেৃনতচপ্রমী েচর থতোচি   

V  ‘জচুে’- ঝক্রয়োপদঠির সোযুরূপ হচে – 

A   জেুোইয়ো                         B   জেুোইে 

C    জনুেয়ো                          D   জেুোইি 

B.   েোেোর িতুি থেিো এই পুরচিো েোনেচত এচস েোসুর খুে আিন্দ |  এিো থমোচিই 

তোচদর থরি থেোয়োিেোচরর েোনের মত  হোিেো-পোতিো িয় |  থেৈ  থেমি  ভোরী  

ভোরী,  আর  আচিো - অন্ধেোর থমৈোচিো |   জোয়গোয় জোয়গোয়  থেমি িুচেোেুনর 

থখিোর মত হিোৎ এেিো সরু পেোচসজ,  হিোৎ তোর গো নদচয়  থেোট্ট এেিো থেোিোচে  

ির ,  নসাঁনের েোতোি  নদচয় থেনরচয় পচে আেমেো এেিো েোরোন্দো ,  আর সে থেচে 

মজো -  িচর দোিোি এখোচি -  থসখোচি এে -এেিো থদওয়োি  আিমোনর | থেোি-েে 

িোিোি মোচপর | পুরচিো থসই  আিমোনরগুচিো খুিচিই  থেমি এেিো েোপো েোপো 

ভেোপসো  গন্ধ েনেচয় পচে,  েোসুর দোরুণ ভোচিো িোচগ | থেি  এর মচযে  েী  এেিো  

রহসে িুনেচয় নেি,  আচগর মোনিেরো থসিো নিচয় েচি থগচে | নভতচরর 

থদওয়োিগুচিো তোই থেোেো মুখ  েচর  কু্ষণ্ি হচয় েচস আচে | এেিো আিমোনরর 

তোচের মচযে  খোনিেিো েোনির নেচি, থেমি এেিো ওষুয ওষুয গন্ধ| তোর মোচি 

এিোয় ওরো সেনেেু  রোখত| দোিোচির তোেগুচিোয় থে েই  রোখত  থসিো তোর থমচির 

দোগ থদচখই থেোিো েোচে | েোসু এইভোচে থগোিো েোনে িুচর িুচর থদচখ আর েচি,  

েোসুর নদনদ হোচস|  মোচে থেচে েচি, “ মো থতোমোর এই  পুত্তুরঠি  ভনেষেচত  
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নেচিেঠিভ হচে| েো অেজোরচভৈি   আর  েো অিুমোি ৈঝক্ত|’’   েোসু অেৈে তোচত 

দচম িো,  নেরনদিই থতো েোসুচে ‘েোউি’ েরোই  নদনদর জীেচির মূি িক্ষে |  তোই  

নদনদর েেোয় েোি িো  নদচয় েোসু অনভেোি েোনিচয় েোয় | থসচেচি পুরচিো েোনে,  

দুনদচে থদয়োি থদওয়ো নসাঁনে,  তোই পোচয়র তিোিো অন্ধেোর িুিিুচি | মো েচিি,  

আচগর নদচি থিোচে এই িরিোচে   থেোরো েুিুনর েিচতো |  েোসু েিচিো,  আচগর 

নদচি েনদ েিচতো- তোহচি এখি েিচিই েো থদোষ নে ! মো থহচস েিচিি,  থেোরো 

েুিুনর,  নেচিচেোিো েেোগুচিো থেি েড্ড থসচেচি |  আমোর নদনদমো িোেুমো েিচতি 

|  েোসু গম্ভীরভোচে েিচিো ,  থতোমোর  িোেুমো, তোর  িোেুমো  থতো ভোতচে ভোত 

েিচতি,  তুনমও তোই েচিো থেি ?  নেেুই হোনসর েেো েচিনি েোসু ,  তেু েোসুর েেো 

নিচয় েোনে সুদ্ধ থিোচের  থসনে হোনসর যুম| মোস্টোরমৈোইচয়র েেোমচতো েোসু ওইসে 

িোট্টো- েেোয় িজ্জো িো থপচয়  েোনেিোর রহসে আনেষ্কোচরর মহৎ ব্রত নিচয় থখচি 

েোচে |  

I   িতুি থেিো  পুরচিো েোনেচত  েোসুর েোচে সেচেচয় মজোর নেষয়ঠি নেি- 

A   থসখোচি িচরই দোিোি  -  থেখোচি আচে এে -এেিো থদওয়োি আিমোনর  

B   থসখোচি নসাঁনের েোতোি  থেচেই থেনরচয়চে আেমেো এেিো েোরোন্দো 

C   থসখোচি িোিোি জোয়গোয় আচে িুচেোেুনর থখিোর মত হিোৎ এেিো সরু পেোচসজ 

D   সরু পেোচসচজর গোচয়ই থসখোচি হিোৎ আচে থেোট্ট এেিো থেোিোচে  ির  

II   মন্তেে নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে?  

মন্তেে (ে): েোপো-ভেোপসো  গন্ধ েোসুর পেচন্দর েচিই পুরচিো আিমোনর থেচে 

নিগ েত েোপো গন্ধ তোর দোরুণ থিচগনেি |  

মন্তেে(খ): পুরচিো আিমোনর থেচে নিগ েত েোপো গচন্ধ রহচসের গন্ধ থপচয়নেি েচিই 

েোসুর তো দোরুণ থিচগনেি |  

A   মন্তেে (ে) ঠিে নেন্তু মন্তেে (খ) ভুি  

B   মন্তেে (ে) ভুি নেন্তু মন্তেে (খ) ঠিে  
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C   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ঠিে  

D   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ভুি 

III   েোসুর েনরচের থেোি্ শেনৈষ্টেগুচিো থদচখ তোর নদনদ অেজ্ঞোভচর মোচে েচি থে, 

থস এেজি নেচিেঠিভ হচে?-     

A   তোর ‘অেজোরচভৈি’ আর অিুমোি ৈঝক্ত 

B   তোর ‘অেজোরচভৈি’ আর েেো েিোর ক্ষমতো  

C   তোর ‘অেজোরচভৈি’ আর গভীর নেন্তোৈঝক্ত  

D   তোর ‘অেজোরচভৈি’ আর অচৈষ শযে ে  

IV   সুপ্রোেীি েোি থেচে ভোতচে ভোত েিোর রীনত অিুসোচর েোসুর মো-ও তোই েচিি 

– এই েেোখেো েোসু থেভোচে েচর তোচত থেোিো েোয় েোসু হি - 

A     উদোর                                   B   ভোেেোদী 

C     অন্তমু েখী                               D   েুঝক্তেোদী 

V  ‘আিন্দ’-এর নেপরীত ৈব্দ হি – 

A   অখুনৈ                                   B   প্রসন্ন   

C    নেষোদ                                   D   নেষণ্ণ 

C.    গেোর নপ্রচেপ িোি েত্বচর এেিো স্থোপতে |  নিচের নদে িো পোেচরর আর 

ওপচরর নদেিো যোতুর | স্থোপতেশৈিীচত নমেরীনত | মুিচির সচে পোশ্চোচতের | 

সোচহেরো এেসময় এিোচে েিত ‘নপপোর পি’| এে অখেোত, ভুচি-েোওয়ো েুচদ্ধর 

স্মনৃত নিচয় দো াঁনেচয় আচে স্থোপতেঠি | েিেোতোর েুচে েুচদ্ধর স্মনৃতচসৌয েো নেচের 

অভোে থিই | থরে থরোে, হোওেো থস্টৈি, েজেজ, থহনস্টিংস; এমিেী েচিজ 

নিচিও রচয়চে েুচদ্ধর স্মনৃত | আসচি নসরোজ থেচে শুরু েচর নেশ্বেুদ্ধ পে েন্ত 

েীচসর সোক্ষী িো নেি েিেোতো! থসই সূচেই অচিে েুচদ্ধর িোপিো থিচগচে তোর 

গোচয় | শুযু নে তোই?  েুদ্ধ হি মহীৈূচর, আর থসৌয েসি েিেোতোয় | এ-ও এে 
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আশ্চে ে ইনতহোস, থসই ইনতহোস েুাঁ চেই জন্ম নিচয়চে এই স্মনৃতচসৌয | ১৮৪৩,  নব্রঠিৈ 

সরেোর নসদ্ধোন্ত নিচিি থে-থেোি উপোচয় থগোয়োনিয়র দখি েরচত হচে | ঐনতচহের 

নদে থেচে নেেোর েরচি স্থোপতে, নৈল্প, সিংসৃ্কনত, সেীত- থেোিও নদেই েোদ থদওয়ো 

েচি িো | আেোর িপ্পো গোচির েরুণরচসর ঐনতহেও এই থগোয়োনিয়চরর মজ্জোগত | 

নেন্ত থগোয়োনিয়চরর রোজোরো থেমি থজনদ থতমি এেচরোখো | এই থজদচেই ভোঙচত 

দৃঢ়প্রনতজ্ঞ হি ইিংচরজ | েোরণ থগোয়োনিয়র তোচদর থরয়োত েরত িো থেোিও েোচিই 

| ১৩’নেচসম্বর,১৮৪৩ | গভি ের থজিোচরি িেে এচিিচেোচরো নেঠি পোিোচিি 

থগোয়োনিয়চর | দুঠি সতেেেোতেো | প্রেমত, রোচজের মোিনেে সিংনক্ষপ্ত েরচত হচে এেিং 

নিতীয়ত, শসিেসিংখেো েমোচত হচে | এমি দোনে নে থমচি থিওয়ো েোয়?  শুরু হি 

তীব্র প্রনতেোদ | থেচয থগি েুদ্ধ | 

I   গেোর নপ্রচেপ িোি েত্বচরর স্থোপতেঠি হি-  

A   থগৌরচেোজ্জ্বি ঐনতহোনসে িিিোর স্মোরে  

B   অখেোত, ভুচি-েোওয়ো েুচদ্ধর স্মনৃতর স্মোরে  

C   নেখেোত, নেরস্মরণীয় েুচদ্ধর স্মনৃতর স্মোরে 

D   েীর থেোদ্ধোচদর প্রনত েদ্ধোজ্ঞোপে স্মোরে  

II   নপ্রচেপ িোি েত্বচরর স্থোপতেঠির শৈিীচত থে নমেরীনত থদখো েোয় তো হি – 

A   মুিচির সচে  থেৌচদ্ধর  

B   দ্রোনেেীয়র সচে পোশ্চোচতের 

C   মুিচির সচে পোশ্চোচতের 

D   দ্রোনেেীয়র সচে মুিচির  

III   নব্রঠিৈ সরেোর থগোয়োনিয়র দখি েরোর নসদ্ধোন্ত নিচিি েোরণ – 

A   থগোয়োনিয়র প্রোেৃনতে সূচদ পনরপূণ ে  

B   থগোয়োনিয়র সিংসৃ্কনতগত ভোচে সমদৃ্ধ এে স্থোি 
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C   থগোয়োনিয়র সিংসৃ্কনত ও ঐনতহে – দু’নদে থেচেই সমদৃ্ধ  

D   থগোয়োনিয়র নেত্ত-শেভচে পনরপূণ ে-উজ্জ্বি এে স্থোি 

IV   মন্তেে নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে?  

মন্তেে (ে): েুচদ্ধর প্রেৃত েোরণ হি , েঠৃিচৈর দোনে েুঝক্তপূণ ে হচিও অিেোয় েচি    

থগোয়োনিয়র থমচি নিচত পোচর নি| 

মন্তেে (খ): েুচদ্ধর প্রেৃত েোরণ হি েঠৃিচৈর অিেোয়-অচেৌঝক্তে দোনে থগোয়োনিয়র 

থমচি নিচত পোচর নি| 

A   মন্তেে (ে) ঠিে নেন্তু মন্তেে (খ) ভুি  

B   মন্তেে (ে) ভুি নেন্তু মন্তেে (খ) ঠিে  

C   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ঠিে  

D   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ভুি  

V  ‘পে েন্ত’- সনন্ধ নেচেদ েরচি হয় – 

A   পনর + অন্ত                                    B   পনর + েন্ত 

C   পর + েন্ত                                      D   পর +অন্ত 

 

SECTION- B( Grammar) 

2.থে থেোচিো প াঁচটি েোগযোরো/প্রেোচদর সঠিে উত্তরঠি থেচে থিখ :(MCQ)  1X5=5     

I.  েী থগো, িতুি েোেনর পোওয়োর পচর তুনম থতো এচেেোচর ___________ হচয় থগে, 

থদখোই পোওয়ো েোয় িো |- ৈিূেস্থোচি থেোি্ েোগযোরোঠি েসচে?   

A  িয়চির মনণ                                     B   েকু্ষৈূি  

C  েুমুচরর েুি                                     D   অষ্টরম্ভো  
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II  ‘মুচখ নমঠষ্ট অন্তচর নেষ’ থেোিোচত থেোি্ েোগযোরোঠি প্রচয়োগ েরো হচে? 

A   মুচখর েেো                                      B   দু মুচখো সোপ  

C   নমেনরর েুনর                                    D   েোনির েো াঁয 

 

III   নিচের থেোি্ েোচেে ‘আিোচরো মোচস েের’ েোগযোরোঠির সঠিে প্রচয়োগ হচয়চে? 

A   ৈেোমিেোেু থেোিনদিই ঠিে সমচয় থনি যরচত পোচরি িো েোরণ তো াঁর হচে 

আিোচরো মোচস েের |  

B   আিোচরো মোচস েের হচি থতোমোর পেোশুচিোর উন্ননত হচে | 

C   আমোচদর েোরপোচৈ েত মোিুষ আিোচরো মোচস েের হচয় েচস আচে |  

D   থেচিঠি খুে রোগী হচিও তোর থতো আিোচরো মোচস েের | 

 

IV  ‘দু’ থিৌেোয় পো’ েোগযোরোঠির অে ে – 

A   দু’ রেম েেেহোর                           B   এেমোে আেয়  

C   এেহোচত সে সোমিোচিো                 D   এেসচে দুঠি েোচজর িুাঁ নে থিওয়ো  

 

V  ‘ভেুর’ থেোিোচত থেোি্ েোগযোরোঠির প্রচয়োগ েরো হয়? 

A   তীচে ের েোে                                  B   তোচসর ির  

C   অমোেসেোর েো াঁদ                             D   হোচতর পো াঁে  

 

VI  ‘হ ে ে র ি’ েোগযোরোঠির অে ে – 

A   নেৈলৃি                                       B   সমোযোি  

C   প্রনতেোদ                                       D   সময়য়   

 

VII   থস রচমৈচে িোেো নদচয়চে, িো _________ নদচয়চে | - ৈিূেস্থোচি থেোি্ 

েোগযোরোঠি েসচে?  

A    জগোনখেুনে                                 B   থিোেোর নেম   

C   ঢোচের েো াঁয়ো                                 D   ইাঁেচে পোেো  

 

VIII  ‘অনত প্রোেীিেোি’ থেোিোচত থেোি্ েোগযোরোঠির প্রচয়োগ েরো হয়? 

A   েসচন্তর থেোনেি                         B   মোন্ধোতোর আমি  

C   রোেচণর নেতো                               D   নিপঞ্চোৈ েোই 

                   



11 

 

SECTION- C 

(Main Course Book) 

3. প ঠ্য  গদয থেচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সঠিে উত্তরঠি থেচে থিখ  :  

 (চে থেোচিো দশটি )(MCQ)                                                       1X10=10   

I  “    দরূ েরচতই িোিোি েেো আচস |”- ‘িোিোি েেো’ আসোর েোরণ- 

A    েঠৃষ্টচত থিোচের থমজোজ নেগচে নগচয়নেি  

B   অিস নদিেোপচির এেচিচয়নম েোিোচত  

C   প্রোয় প্রচতেচেই নেি িোিোি নেষচয় জ্ঞোিী  

D   থিোচেরো িোিোি ভোষোয় েেো েিচত ভোিেোসত  

II   পউচষ েোদিো সূচেে  ‘েোেপরুুচষর’  পুচরোচিো ‘েেি’ঠি  হি- 

A   ৈনিচত সোত, মেচি পো াঁে, েুচয নতি –  েোনে সে নদি-নদি 

B  েুচয পো াঁে, মেচি সোত, রনেচত নতি -  েোনে সে নদি-নদি 

C   মেচি সোত, ৈনিচত পো াঁে, েুচয নতি –  েোনে সে নদি-নদি  

D   রনেচত সোত, মেচি পো াঁে, ৈনিচত নতি – েোনে সে নদি-নদি 

 

III  “   নিনখি েুপ েচর েোচে|”- নিনখচির এই েুপ েচর েোেোর েোরণ হি- 

A   থস তোর ভুি েুিচত থপচরচে                B   থস নিচজর েোচজ েে  হচয় পচেচে   

C   মতুৃেঞ্জয় তোচে েুপ েরচত েচিচে       D   মতুৃেঞ্জচয়র থেোখ েিেি েচর উচিচে  

IV  “হিোৎ নেচেচি এে অদ্ভুত দৃৈে থদখো থগি|” –  দৃৈেঠি নেি -   

A   প্রেি েঠৃষ্টচত এে েুনে রো ো নদচয় থহাঁচি আসচে    

B   ৈীচতর সচন্ধচেিোয় গ্রোচমর মোিুষ েোচয়র থদোেোচি আড্ডো নদচে     

C    মোি থপনরচয় এেঠি েেোিংচদোিো আসচে   
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D   েুনের মতৃচদহ উচি েসোর থেষ্টো েরচে   

V    েোে ে-েোরণ নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে?  

েোে ে:  মতুৃেঞ্জয় এেতোেো থিোি নিনখচির সোমচি রোখি|  

েোরণ  (ে):  িোেোিো নরনিে েোচে নদচয় আসচত হচে|    

েোরণ  (খ):  িোেোিো মতুৃেঞ্জচয়র েোনেচত পোিোচত হচে| 

A   েোরণ (ে) ঠিে নেন্তু  েোরণ (খ) ভুি   

B   েোরণ (ে) ভুি নেন্তু  েোরণ (খ) ঠিে  

C   েোরণ (ে) ও (খ)- দুচিোই ঠিে    

D   েোরণ (ে) ও (খ)- দুচিোই ভুি  

VI   গ্রোম থেচে থেসে থিোে থদৌচে আসনেি তোচদর হোচত নেি  –  

A    েে িোঠি                                         B    মোরোত্মে অস্ত্রৈস্ত্র   

C    থেৌচিোভনতে   েোরুদ                         D    থিোহোর রে 

VII    মন্তেে নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে?  

  মন্তেে (ে):  েঠৃষ্টর সচে েোতোস থজোরোচিো হচি তোচে েো াঁনপ েচি|  

  মন্তেে (খ):  জো াঁেোচিো ৈীচত হোিেো েঠৃষ্ট হচি তোচে েো াঁনপ েচি| 

 A   মন্তেে (ে) ঠিে নেন্তু মন্তেে (খ) ভুি  

 B   মন্তেে (ে) ভুি নেন্তু মন্তেে (খ) ঠিে  

 C   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ঠিে  

 D   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ভুি  

VIII  ‘মরচে  থর নিি েোত মরচে েুনেিো’- থিোচেচদর এেেো েিোর েোরণ- 
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A.  েুনে অচিে নদি খোয়নি  

B. দুচে েোচগর রোচত েুনে রো োয় থিচমনেি  

C  েো থখচয় েুনের নেষম থিচগনেি  

D   েুনেচে থদচখ অসসু্থ মচি হঝেি 

 

IX   িেরখোিো খুাঁচজ থের েচর মতুৃেঞ্জয় েী েচর? 

A   অিোহোরী মোিুষচদর েেোেোতেো থৈোচি  

B   িেরখোিোর েোচজর তদোরে েচর  

C   িেরখোিোর েমদচদর সোহোেে েচর  

D   অিোহোরী-অন্নপ্রোেদর নভে থদচখ  

X  “েেি নিযচি অেতীণ ে হও মো!”—েক্তো হচিি – 

A    েনরম েরোঝজ                      B    ভিেোজমৈোই 

C   নিেোরণ েোগনদ                      D    িেনে  িোনপত     

XI “নিনখিচে েোর েোর আসচত হয়|”- নিনখিচে থেোেোয় েোর েোর আসচত হয়? 

A   মতুৃেঞ্জচয়র েোনেচত                B   িেরখোিোয় 

C   নরনিে েেোচূ                      D   েুিপোচে 

XII    নিনখি থদচখনেি মতুৃেঞ্জয় ৈোনস েচত আিেোচিো থমৌমোনের মচতো  - 

A    গুিগুি  েরচে                    B.   উচে থেেোচে 

C.   মোেো খুাঁেচে                         D.   মযু  খোচে 

 

4   প ঠ্য আন্তর্জ তিক কতিি  থেচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সঠিে উত্তরঠি থেচে থিখ 

 : (চে থেোচিো প াঁচটি ) (MCQ )                                                       1X5=5                                                                                                                                             

I  “থসখোচি নে সেোই প্রোসোচদই েোেত?”- ‘থসখোচি’ েিচত থেোি জোয়গোর েেো েিো 

হচয়চে?-    
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A   নেি                                          B   থরোম  

C   েোইচজিঠিয়োম                          D   থনি  

II   থেচিেোে থব্রখি থেোি্ থদচৈর েনে নেচিি? – 

A   রোনৈয়ো                                       B   জোম েোনি  

C   াোে                                          D   ইিোনি 

III  “থে েোনিচয়নেি সোত দরজোঅিো নেেস্?” – ‘নেেস’ হি - 

A   স্থোপতে                                       B   ভোস্কে ে  

C   প্রোসোদ                                        D   িগর 

IV  “থে ঝজচতনেি ? এেিো থস?” – ‘থস’ েিচত েোচে থেোিোচিো হচয়চে?    

A   পেচত জোিো এে মজরু              B   এেজি  নেচৈষ  শসিে  

C   নিতীয় থােোনরে                        D   নেনিপ  

V     মন্তেে নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে? 

মন্তেে (ে) : পোিে েনেতোয় প্রশ্নঠি পেচত জোচি এমি এে মজচুরর অনযেোরচেোয 

থেচে জোগ্রত প্রশ্ন  

মন্তেে (খ):  পোিে েনেতোয় প্রশ্নঠি পেচত জোচি এমি এে মজচুরর ঔদ্ধচতের প্রশ্ন  

 A   মন্তেে (ে) ঠিে নেন্তু মন্তেে (খ) ভুি  

 B   মন্তেে (ে ) ভুি নেন্তু মন্তেে (খ) ঠিে  

 C   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ঠিে  

 D   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ভুি  

VI  “    থসই সন্ধেোয় থেোেোয় থগি রোজনমনস্ত্ররো?”-‘থসই সন্ধেো’ েিচত থেোিোচিো 

হচয়চে থসই সময়চে েখি – 
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A   নেরোি আম েোেো েুচে থগি    

B   েেোনেিি গুাঁ চেো হচয় থগি  

C   আিিোনসসচে সমুদ্র গ্রোস েচর নিি  

D   নেচির প্রোেীর নিম েোণ থৈষ হি   

5. প ঠ্য ন িক থেচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সঠিে উত্তরঠি থেচে থিখ : 

 (চে থেোচিো  প াঁচটি )(MCQ)                                                   1X5=5                                                                                                                                              

I  ‘িোিো রচঙর নদি’ িোিচের মঞ্চনিচদেচৈ পোই –“থপৈোদোনর নেচয়িোচরর এেঠি 

েো াঁেো মঞ্চ|”- মঞ্চঠি েো াঁেো েোেোর েোরণ – 

A   অচিেক্ষণ আচগই অনভিয় থৈষ হচয় নগচয়নেি     

B   রজিীেোন্ত নিচজই েো াঁেো মঞ্চ থেচয়নেচিি  

C   িোিে মঞ্চস্থ হওয়োর সময় অচিে থদনরচত নেি  

D   অিে থেোচিো িোিে মঞ্চস্থ হওয়োর েেো নেি িো  

II   রজিীেোন্ত ‘নরঝজয়ো’ িোিচের থেোি েনরচের সিংিোপ েচিচেি?  

A   আিমগীর                                B   েঝক্তয়োর  

C   নমরজমুিো                                D   সোজোহোি  

III   ‘েো েচরনে যচম ের জিে    ’— িোিচে েেেহৃত উঝক্তঠির মোযেচম েক্তোর েনরচের 

থেোি্ নদেঠি েুচি  উচিচে ?   -  

A    সোরচিের নদে                           B   েপিতোর নদে  

C   যমদয় ভোেিোর নদে                     D   ভোিেোসোর নদে 
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IV    মন্তেে নেষচয় প্রদত্ত নেেল্পগুনির মচযে থেোিঠি গ্রহণচেোগে?  

মন্তেে (ে ) :  রজিীেোচন্তর জীেি থভোর, সেোি, দুপুর, সচন্ধ অনতক্রম েচর েখি 

থেেি মোিরোনত্তচরর জিে অচপক্ষোর েেো েচি তখি তো আসচি অনভচিতো 

রজিীেোচন্তর েরম হতোৈোচে তুচি যচর |   

মন্তেে  (খ ):  রজিীেোচন্তর জীেি থভোর, সেোি, দুপুর, সচন্ধ অনতক্রম েচর েখি 

থেেি মোিরোনত্তচরর জিে অচপক্ষোর েেো েচি তখি তো রজিীেোচন্তর েেঝক্ত ও 

অনভচিতো – উভয় সত্তোর হতোৈোচেই তুচি যচর|  

A   মন্তেে (ে) ঠিে নেন্তু মন্তেে (খ) ভুি  

B   মন্তেে (ে) ভুি নেন্তু মন্তেে (খ) ঠিে  

C   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ঠিে  

D   মন্তেে (ে) ও মন্তেে (খ)- দুচিোই ভুি  

V  “পোেনিে থতো আপিোচে ভোিেোচস েোিুচজ্জমৈোই|”-এই ‘পোেনিে’ হি-  

A   সোযোরণ মোিুষ                                B   সিংসৃ্কনতচপ্রমী মোিুষ  

C   িোিচের সোযোরণ দৈ েে                   D   িোিচের সোযোরণ েিোেুৈিী  

VI   েোে ে: আনম থরোজ িুনেচয় িুনেচয় নগ্রিরুচম িুচমোই েোিুচজ্জমৈোই | 

েোরণ (ে): নগ্রিরুম েোেো েক্তোর থৈোয়োর জোয়গো নেি িো  

েোরণ (খ): েক্তো নগ্রিরুচম িুচমোচত ভোিেোসচতি  

A   েোরণ (ে) ঠিে নেন্তু  েোরণ (খ) ভুি   

B   েোরণ (ে) ভুি নেন্তু  েোরণ (খ) ঠিে  

C   েোরণ (ে) ও (খ)- দুচিোই ঠিে    

D   েোরণ (ে) ও (খ)- দুচিোই ভুি  

6   প ঠ্য সহ য়ক প ঠ্ থেচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সঠিে উত্তরঠি থেচে থিখ :  

 (চে থেোচিো প াঁচটি ) (MCQ)                                                             1X5=5                                                     
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I  গোচরোচদর িরগুচিো মোেোর ওপচর েো াঁযো হত, েোরণ – 

A   ওপচর থেৈী আচিো পোচে                 

B   েিে জন্তুচদর থেচে নিচজচদরচে েো াঁেোচত পোরচে   

C   ওপচর থেৈী েোতোস পোচে  

D   েিেোয় থভচস েোওয়োর হোত থেচে রক্ষো পোচে   

II   হোজিং-েোিুচদর উচ্চোরণ শেনৈষ্টে অিুেোয়ী ‘িোেো’-থে েিো হচে – 

A    দোেো                                B   েোেো 

C   তোেো                                 D   ঢোেো     

III    তহনৈিদোর প্রজোচদর েোেোনরচত যচর নিচয় থেত, েখি-  

A   প্রজোরো নিচজচদর মচযে হোসোহোনস েরচতো  

B   প্রজোরো খোজিো নদচত পোরচতো িো  

C   প্রজোরো তহনৈিদোরচে অমোিে েরচতো 

D   প্রজোরো জনমদোচরর েোচে হোর স্বীেোর েরচতো 

IV “এেিো দুষু্ট ৈনি থেোেোও থেোচিো আিোচে থেি িুনেচয় আচে|”- এখোচি 

জনমদোরচে  ‘দুষু্ট ৈনি’ েিোর েোরণ –  

েোরণ (ে): ৈনির মচতো তোর ষেেচে গনরে প্রজোচদর েসচির জনম েোচষর 

অচেোগে হচয় উিত ে’থি  

েোরণ (খ): ৈনির মচতো তোর েুদৃঠষ্টচত গনরে প্রজোরো তোচদর েসি হোনরচয় সে েস্বোন্ত 

হত ে’থি 

A   েোরণ (ে) ও (খ ) দুচিোই ঠিে  

B   েোরণ (ে) ও (খ ) দুচিোই ভুি  
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C   েোরণ (ে) ঠিে নেন্তু (খ) ভুি  

D   েোরণ (ে) ভুি  নেন্তু (খ) ঠিে  

V   থিপেোচদর েোচে ‘রিংতু’ হি – 

A   মহোিন্দো িদী                            B   থতোস েো িদী 

C   নত ো  িদী                                D   ভোগীরেী      

VI   দরূ থেচে েো াঁচৈর থমোিো িোঠির েগো থদচখ নখিনখচি েুনেরো েী েরচতো?- 

A   আৈীে েোদ েরচতো                      B   েোন্নোেোঠি েরচতো 

C   হোসোহোনস েরত                        D   ৈোপমুনন্ন  নদত 

PART  B: Descriptive  Questions 

SECTION- B  (Grammar) 

7   ধ্বনিনেজ্ঞোচির নিম্ননিনখত সূেঠির   দ’ুটি   উদোহরণসহ সিংজ্ঞো  

থিখ:                                                                                        (2+3)x1=5 

                       অনপনিনহনত  

8   নিম্ননিনখত অিাোরঠির একটি  উদোহরণসহ সিংজ্ঞো থিখ:        3+2=5                    

                         অিপু্রোস  

                                          অথি  

 অিাোর নিণ েয় ের এেিং সিংজ্ঞো থিখ : (একটি ) 

I. “জীচে দয়ো তে পরম যম ে  

      জীচে দয়ো তে েই?” 

 

II   “েি েপিোর েনেত েমচে েনরচে েরণ নেেরণ |”  
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III    “েোইচত মোিস–সচর  

       েোর িো মোিস সচর?” 

 

9 . থে থেোচিো একটি েোগযোরো/প্রেোচদর অে ে নিচখ েোেে রেিো ের:    2x1=2         

             আেোৈ থেচে পেো,   উভয় সিংেি 

SECTION- C 

Supplementary Reader/ Non-detailed Text 

10.  “িইচি দৈ েিিো অচিে আচগই িচি থেত সচন্দহ থিই|”-              2  

 েীচসর দৈ েচির েেো েিো হচয়চে এেিং তো আচগ িচি নি থেি?  

11.  “গো াঁ থেচে এইনে | থখচত পোইচি েোেো | আমোয় থখচত দোও!” –         3 

 গচল্প েনরেঠির এই পনরণনতর নপেচি তোর নিচজর থেোি্ থেোি্ ভোেিোনেন্তো েোজ 

েচরচে েচি তুনম মচি ের , তো গল্প অেিম্বচি েুঝিচয় দোও|    

                                                       অথি   

 “থৈচষ থরোচদর আচিোয় থস দচূরর নদচে ক্রমৈ আেেো হচয় থগি|” - 

 গচল্পর থৈচষ ‘থস’ থে তোৎপে েপূণ ে ভূনমেো পোিি ে’থর  ভোরতেচষ ের স্বরূপচে তুচি 

যচর-  তো থিখ |  

12   প্রসে সহ েেোখেো থিখ:                                                                   5 

              “সেুচজর অিিি িচি”  

                      অথি   

             “আমোর নেচেে, আমোর েোরুদ  

              নেচফোরচণর আচগ |” 
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13. a. “থসসে নদচির েেো নে থতোমোর মচি আচে েোিীিোে?”- ‘থসসে নদি’ েিচত 

েী থেোিোচিো হচয়চে?                                                                 2 

b.   “তখিই ভচয় থেি েুচের থভতরিো নহম হচয় আচস আমোর,”- 

  েক্তোর জীেচির এই পনরনস্থনতর জিে নতনি নিচজ েতখোনি দোয়ী েচি তুনম মচি   

ের -  তো েুঝিচয় থিখ|                                                                           3 

অথি   

‘িোিো রচঙর নদি’ িোিচের থৈষোিংচৈ েেেহৃত উইনিয়ম থৈক্সপীয়চরর নতিঠি 

িোিচের নতিঠি সিংিোপ থেি রজিীেোচন্তর জীেচির সচে নমচিনমচৈ এেোেোর 

হচয় থগচে – আচিোেিো ের |    

                   

14  a. “এেোর থস ইাঁদুরেচি পচেচে”-                                                    2 

    থেিংমোি েীভোচে ইাঁদুরেচি পচে তো গল্প অেিম্বচি থিখ|  

 

 b    েক্সোয় ইিংচরজরো েখি েঝন্দনৈনের শতনর েচরনেি, তখি থসখোিেোর পনরচেৈ  

   থেমি নেি?                                                                                    2 

 

Section-D 

Creative Writing 

15 . নিচে সিংেোদপচের এেঠি প্রনতচেদি তুচি থদওয়ো হি| এঠি পচে প্রদত্ত 

প্রশ্নগুনির উত্তর দোও:                                                               2+2=4 

 থের েোনেে ত্রুঠিচত  আিচে  থগি  থরোপওচয় |   গত এনপ্রচি ঝেেুি পোহোচের 

উপচর থদওিচরর  থরোপওচয়  নেপে েচয়  অন্তত নতিজি পে েিচের মতুৃে হচয়নেি |  

এনদি  নহমোেচির  থসোিোচি  এেই ভোচে  এেোনযে  থেেি েোর  আিচে  থেচতই  

নেচর  এচসনেি থদওিচরর আতা |  িসো  নতচিে পচর অেৈে স্থোিীয়  পুনিৈ এেিং 

নেপে েয় থমোেোনেিো েোনহিী আিে এগোচরো জিচেই  নিরোপচদ  উদ্ধোর েচর |  মোি 

আেোচৈ  িুিন্ত  অেস্থোয়  েো াঁরো  রুদ্ধশ্বোস প্রহর গুিনেচিি, তো াঁচদর মচযে দুজি 

প্রেীণ িোগনরে  ও  েোরজি মনহিো  নেচিি  েচি  জোিো  নগচয়চে| থরোপওচয় 

নেভ্রোচির খের থপচয় স্থোিীয় প্রৈোসচির তরচে সচে সচে  িিিোস্থচি  নগচয়  

উপেুক্ত  েেেস্থো গ্রহণ  েরো  হয়  এেিং  সিংনিষ্ট  েতৃ েপচক্ষর  েোচে  িিিোর  পূণ েোে 
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নরচপোিে  থেচয়  পোিোচিো  হয়|  জোিো  নগচয়চে ,  এনদি  দুপুচর  নহমোেিপ্রচদচৈর  

থসোিোি  থজিোয় থেৌৈিেো  িদীর  উপর  নদচয়  েোওয়ো   পোরওয়োিুর  থরোপওচয়  

মোি  আেোচৈ  হিোৎ  নেেি  হচয়  েোয়| খেু  সম্ভেত  েোনেে  ত্রুঠির েোরচণই | 

তচে  থেেি  েোর  নেেি  হচতই  তনেিনে পে েিেচদর উদ্ধোরেোচজ  িোচম  স্থোিীয়  

পুনিৈ|  পচর  এচস  থেোগ  থদয়  নেপে েয় থমোেোনেিো েোনহিীও|  থহনিেপ্টোর েোয় |   

অিে  িোইি  নদচয়  থপৌৌঁচে  েোয়  উদ্ধোরেোরী  থেেি  েোরও| হোরচিচসর  সোহোচেে 

থেৌৈিেো  িদীর  উপতেেোয়  পোহোচের  গোচয়  এচে-এচে  পে েিেচদর  িোমোচিো   

হয় |  

a   উপচরর প্রনতচেদিঠির এেঠি উপেুক্ত নৈচরোিোম দোও| 

b   দু’ঠি েোচেে নেষয়ঠির উপর আচিোেপোত ের| 

16   মচি ের , থতোমোর েোেো প্রেোচস েম েরত | ভনেষেৎ জীেচি তুনম এমি এে 

থপৈোচে থেচে নিচত েোও েোচত তুনম থদচৈর মেচির েোচজ নিচজচে নিচয়োঝজত 

েরচত পোচরো – থতোমোর এই ইচের েেো জোনিচয় েোেোচে এেঠি নেঠি থিখ|     5 

অথি  

জচির আচরে িোম জীেি অেে নেশ্ব উষ্ণোয়ি ও িোিো েোরচণ নেশ্বেেোপী জি 

সিংেি   এে গভীর সমসেো হচয় থদখো নদচে |  তোই জি সিংরক্ষচণর 

প্রচয়োজিীয়তোর েেো জোনিচয়  েনু্ধচে এেঠি নেঠি থিখ |    

_______________ 


