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                                                                           Code No. 005 

General Instructions: 

        1. The question paper contains  20  printed pages. 

2.   The question paper contains 16 questions. 

        3. The Question Paper is divided into two Parts  

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

PART – B :  Descriptive type questions :          40 Marks 

4.  PART – A  has  three sections :  

        Section –  A:  Reading ( Unseen Comprehension):  

                             12 Marks 

       Section –  B:  Grammar :                                                       

                             18 Marks 

      Section –  C : Main Course Book :                              

                      10 Marks 

 5. PART-  B has two  sections: 

Section –  B1 : Supplementary Reader/ Non-detailed 

Text                 30 Marks 

  

 Section – B2 :     Creative Writing :   

                           10 Marks                                                
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Class – X (2022-23) 
                                                      Subject –Bengali  

সময় -৩ ঘণ্টা                                                                 সর্ ব মমাট অঙ্ক – ৮০  

Time allowed: 3hrs                                                     Maximum marks: 80 

 

 

                                 PART – A Objective type questions ( MCQ )  
 

                                                     Section – A ( Reading) 

                                     ( Unseen Comprehension) 
 

1. নিচের চারটট অিচুেদ থেচে থে থেোচিো তিনটট পোঠ েচর প্রদত্ত প্রশ্নগুনির 

সঠঠে উত্তরঠি নির্ বোেি েচর থিখ।                                        3x(1x4)  = 12                                                                     

  

A.      মনিিোচরোপয িগচরর ঠঠে মোঝখোচির নর্রোি েত্বরঠি ছোন়িচ়ে পূর্মুচখো এনগচ়ে  

নগচ়ে খোনিেিো দচূরই আগোচগো়িো ধর্ধচর্ সোদো থে প্রেোণ্ড প্রোসোদঠি থেোচখ পচ়ি,  

থসঠির মোনিে িগচরর িোমেরো থেষ্ঠী র্ধ বমোি। দু'র্ছর অন্তর অন্তর র্ধ বমোচির 

জোিোজ পচযয থর্োঝোই িচ়ে পোি উন়িচ়ে দরূ-দরূোচন্তর সমুচে র্োনযজয েরচে েো়ে। 

সোরো দোনিযোেয জচু়ি নর্শ রেচমর েোরর্োচর র্ধ বমোচির এেগুয িোেো এেচশো গুয 

িচ়ে নিচর আচস। মো-র্োর্ো, স্ত্রী, থছচি থমচ়ে, দোস-দোসী নিচ়ে র্ধ বমোচির থসোিোর 

সংসোর। অনে সজ্জি, নমষ্টভোষী, সদোিোপী, থর্শভূষো়ে থেোি আ়িম্বর থিই, শুধ-ু 

উৎসচর্ আচমোচদ দু-েোচি দুঠি নিচর পচরি, থিোচে র্চি দোম েোর িি িোেো। 

       থসর্োর সমুে থেচে ঘুচর এচস র্ধ বমোি িঠোৎ অসুচখ প়িচিি। ছ- মোস ভুচগ ছ- 

মোস নর্েোম েচর থেনদি মচি িি থর্শ থসচর উচঠচছি, থসইনদিই রোনত্তচর শুচ়ে 

শুচ়ে র্ধ বমোি ভোর্চে িোগচিি- আর র্চস েোেো ি়ে। থজোগো়ি েন্ত্র েচর নিচ়ে 

আসচছ মোচসই থর্নরচ়ে প়িচে িচর্। 

এর্োর েোচর্ো মেুরো। উত্তচরর নদেিো়ে আজ পে বন্ত থেো েোও়েোই ি়েনি। থর্শ 

থর়্িোচিোও িচর্, েীে বও েরো িচর্, আর র্োনযজয থেো আচছই। 

       পরনদি থেচেই থেো়িচজো়ি শুরু িচ়ে থগি। আচরো েচ়েেজি র্নু্ধ র্নযেচে 

থেচে পোঠোচিি র্ধ বমোি। মি়ে পোিোচ়ির থসরো েন্দি েোঠ পঞ্চোশ গোন়ি, পনঁেশ 
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গোন়ি েোিোগুরু, দশ গোন়ি এিোে সোজোচিো িচিো। থিোেজি, পোিোরোদোর, রসদপত্তর 

উঠি আচরো পোেঁিো গোন়িচে। আর র্নু্ধচদর নিচ়ে র্ধ বমোি উচঠ র্সচিি িরম 

গনদচমো়িো, পুরু ছইচ়ের  েিো়ে খসখস নদচ়ে ঢোেো, থরশমী েোপচ়ির ঝোির থদও়েো 

এেঠি আিচেোরো িেুি গোন়িচে। নসঁদুর - আেঁো পূয বঘচি  েোচর্র নশষ, মোেো়ে 

মোচ়ের থদও়েো গৃিচদর্েোর  প্রসোদী িুি- শুভনদচি শুভিচয র্ধ বমোি থর্নরচ়ে 

প়িচিি। 

 

a)  থেষ্ঠী র্ধ বমোি থেোি্ অঞ্চি জচু়ি র্োনযজয নর্স্তোর েচর নছচিি? 

i) মনিিোচরোপয 

ii) র্ধ বমোি 

iii) দোনিযোেয 

iv) মেুরো 

 

b) মন্তর্য: রোনত্তচর শুচ়ে শুচ়ে র্ধ বমোি ভোর্চে িোগচিি- আর র্চস েোেো ি়ে। 

েোরয ( ে) নেনি সুস্থ িচ়ে নগচ়েনছচিি। 

েোরয ( খ) অচিেনদি নেনি র্োনযজয েরচে থর্র িি নি। 

েোরয দুঠিচে ঠঠে অের্ো ভুি নিচসচর্ নেনিে েচরো। 

i) েোরয ( ে) ও ( খ) দুচিোই ঠঠে 

ii)েোরয ( ে) ও ( খ) দুচিোই ভুি 

iii)েোরয ( ে) ভুি ও ( খ) ঠঠে 

iv)েোরয ( ে) ঠঠে  ও ( খ) ভুি  

 

c) র্ধ বমোি থেোি্ উচেশয নিচ়ে মেুরো েোও়েোর থেো়িচজো়ি শুরু েচরনছচিি?  

i) থর়্িোচিোর জিয  

ii) থর়্িোচিো  ও  েীে ব েোত্রোর উচেচশয   

iii) থর়্িোচিো    েীে বেোত্রো ও র্োনযচজযর উচেচশয 

iv) র্োনযচজযর উচেচশয 

 

d) ‘প়িচিি’ - শব্দঠি সোধু ভোষো়ে িচর্... 

i)  প়িোচিি 

ii) পন়িচিি  

iii) প়িোইচিি 
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iv) পন়িচ়েনছচিি 

 

B.      জি নর্চি থেমি মোছ র্ো মীি প্রোচয র্োচঁে িো, থেমনি আড্ডো ছো়িো েোর্ৎ 

র্োঙোনির িো িচিও অন্তে েিেোেোর র্োঙোনির প্রোয িোসঁিোসঁ েচর। 

র্োর্োর প্রেযি েত্ত্বোর্ধোচি থিখোপ়িো নশনখচ়ে এেজি সনেযেোচরর মোিুষ েচর 

থেোিোর আশো়ে সোে র্ছর র়্েচস আমোচে েখি েিেোেো নিচ়ে আসো িচ়েনছি 

এর্ং আমোচে থদখোচশোিো েরোর জিয আমোর র়্িনদও েখি েিেোেো়ে 

এচসনছচিি, থসই েখি থেচেই এইরেম এেিো ধোরযো আমোর মচির মচধয নরঁ্চধ 

নগচ়েনছি। 

      িদী়েো থজিোর শোনন্তপুচর আমোচদর আনদ র্োন়ি, থসখোচিই আমোর জন্ম 

িচ়েনছি। আমোর জচন্মর নেছুেোি পচরই িোনে আমোচদর পনরর্োর শোনন্তপুচরর র্ৃিৎ 

পনরর্োর থেচে নর্চ্ছেন্ন িচ়ে িদী়েো থজিোরই থর্িপুেুর গ্রোচম েচি নগচ়েনছি। 

থসখোচি ঠোেুরমোর পপেৃে র্ো়িী নছি।  থস সম়ে সরি প্রোযো মোচ়েরো দুই িোে েুচি 

আশীর্ বোদ েচর থর্শ গচর্ বর সচে র্িচেি,  'র়্ি িচ়ে এেজি দোচরোগো িচ়েো র্োর্ো', 

ঠোেুরমোর র্োর্ো নছচিি থসই সম়েেোর েোেসোইচি দোচরোগো। ঠোেুরমো নছচিি েোরঁ 

এেমোত্র সন্তোি। র্োন়ি নছি মোচি থর্শ িম্বো এেখোিো পোেো ঘর আর েোর েোরপোচশ 

নছি র্ুচিো থঝোপঝো়ি এর্ং ঝো়িোচিো গোছপোিোর গভীর জেচি ভরো েচ়েে নর্চঘ 

জনম। ঠোেুমোর মৃেুযর পর আমরো থসই র্োন়িচেই আে়ে নিচ়েনছিোম।  

       পচর আমোর সোে র্ছর র়্েস েোচি, থর্িপুেুর এচসই র্োন়ির মো়েো, মো-

থর্োচিচদর অেোের থেি-ভোচিোর্োসো, র্চি জেচি, পচে-প্রোন্তচর জচি-  েোদো়ে, 

আপি থখ়েোচি অর্োচধ ঘুচর থর়্িোচিোর অগোধ স্বোধীিেো, সমস্ত নেছু থছচ়ি- ছুচ়ি 

উত্তর েিেোেোর র্োগর্োজোর অঞ্চচির রোজো রোজর্ল্লভ স্ট্রীচি, নদনদমোর র্চ্ছস্তর্োন়ির 

এেিো এচঁদো ঘচর এচস উচঠনছিোম। থসিো নছি উনিশচশো এেেনল্লশ সোি। 

 

a) থিখেচে েী েোরচয েিেোেো়ে নিচ়ে আসো ি়ে? 

i) েিেোেো থদখোচিোর জিয 

ii) েিেোেো থেচে দরূ থদচশ থর়্িোচে নিচ়ে েোও়েোর জিয 

iii) প়িোচশোিো নশনখচ়ে মোিুষ েচর থেোির্োর জিয 

iv) েচিচজ ভনেব েরোচিোর জিয 

 

b) থিখচের ঠোেুমোর পপেৃে র্োন়ি থেোেো়ে নছি? 

i) িদী়েো থজিোর থর্িগ্রোম 
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ii) িদী়েো থজিোর থর্িপুেুর 

iii) িদী়েো থজিোর িনরপুর 

iv) িদী়েো থজিোর শোনন্তপুর 

 

c) রোজোর্ল্লভ নস্ট্রচি র্চ্ছস্তর্োন়ির এচঁদো ঘচর আসোর িচি থিখে নেচসর অভোর্ থর্োধ 

েচরনছচিি? 

মন্তর্য (ে) র্োন়ির মো়েো, মো থর্োচির ভোচিোর্োসো, অর্োধ স্বোধীিেো  

মন্তর্য (খ) েোেসোইচি দোচরোগো ির্োর স্বপ্ন 

মন্তর্য দুঠিচে ঠঠে অের্ো ভুি নিচসচর্ নেনিে েচরো। 

i) মন্তর্য ( ে) ও ( খ) দুচিোই ঠঠে 

ii) মন্তর্য ( ে) ও ( খ) দুচিোই ভুি 

iii) মন্তর্য ( ে) ভুি ও ( খ) ঠঠে 

iv) মন্তর্য ( ে) ঠঠে  ও ( খ) ভুি 

 

d) ‘নর্চ্ছেন্ন’ - সনন্ধনর্চেদ ের। 

i) নর্ + চ্ছেন্ন 

ii)নর্ৎ + চ্ছেন্ন 

iii) নর্ + নছন্ন 

iv) নর্িঃ + নছন্ন 

 

C.     আমোর এের্োর খুর্ থগোচ়েন্দো িও়েোর শখ িচ়েনছি। থেো িচর্ো এচের্োচর 

শোি বে থিোমস। র়্ি র়্ি থেস ধরচর্ো। আমোর সিেোরী থসইসর্ থেচসর নর্র্রয 

নিখচর্। থদচশ-নর্চদচশ আমোর িোম ছন়িচ়ে প়িচর্। েখি আনম র়্ি ির্ েখি 

আমোর থঠোচঁি পোইপ, থেোচখ থগোি েশমো, েপোচি নেিচি ভোজঁ, েোগচজ, েোগচজ 

আমোর ছনর্। আমোর এেিো িযোর্চরিনর েোেচর্। দোনম এেিো মোইচরোচকোপ। 

থসখোচি িোিো রেম পরীিো িচর্, জচুেোর েিোর মোঠি, জোমোর রচের দোগ, 

নসগোচরচির থপো়িো িুেচরো, থগিোচস আঙুচির ছোপ। আমোর িোমিো থেমি ভোচিো 

ি়ে, পঞ্চোিি। এই িোচম থগোচ়েন্দো িও়েো েো়েিো। িোমিো পোচে থিিচর্ো। নে িোম 

থিচর্ো এখচিো থভচর্ উঠচে পোনরনি।           

       আমোচদর র্োন়িচে নর্শোি এেিো নর্কুচির থেৌচিো নছি। েোইচে ভনেব নর্কুি 

েোেে। েোচ়ের থিনর্চি নছি েোর স্থোি। থরোজ সেোচি র়্িরো ওই থিনর্চি থগোি িচ়ে 

র্চস নর্কুি থখচেি আর  গল্প েরচেি। পোচ়ের েোচছ র্চস েোেচেো আমোচদর 
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থিোমওিো েুেুর রোজো। ভীষয িক্ষ্মী। এেিুেু িযোংিো ি়ে। র়্িরো ভোচিোচর্চস েোচে 

নর্কুি নদচেি। থসও েুপ েুপ েচর থখচ়ে নিে। আমোচদর েো থদও়েো িচেো িো। এে 

েোপ দুধ দুখোিো েচর নর্কুি। খুর্ র্ো়েিো েরচি মো এে েোমে  লিকার নদচ়ে এেিু 

রঙ েচর নদচেি। ভীষয ে়িো শোসি নছি আমোচদর। মো খুর্ রোগী নছচিি। মোচ়ের 

র্যর্স্থোর উপর েোরও থেোি েেো েিচেো িো।  আমোর থর্োি সুনমেো, নছি খুর্ িক্ষ্মী 

থমচ়ে। এেিু ভীেু ধরচির। আমোর মে নছি েোেোর্ুচেো নছি িো। আনম থরচগ থগচি 

খুর্ নেৎেোর েচর গোি গোইেুম। েুপুত্র েনদ র্ো ি়ে েুমোেো েখচিো ি়ে। থসই 

নেৎেোচর মোচ়ের মুচখ িোনস িুিে। েখি েো আর্দোর েরেুম েোই নদচ়ে নদচেি। 

 

a) েী েোরচয থিখে  িোমিো পোচে থিিচে েোইচিি?  

i)  শোি বে থিোমচসর সমেুিয িও়েোর জিয 

ii) থগোচ়েন্দো িও়েোর উপেুে ি়ে 

iii) থদশ-নর্চদচশর নিচজর িোম ছ়িোচর্ি 

iv) েু-পুত্র িও়েোর উপেুে ি়ে 

 

b) থিখচের র্োন়ির েুেুরঠির িোম েী? 

i)  িক্ষ্মী 

ii) রোজো 

iii) িযোংিো 

iv) েোেোর্ুচেো 

 

c) মন্তর্য: মো খুর্ রোগী নছচিি থসই েোরচয... 

মন্তর্য ( ে) মোচ়ের র্যর্স্থোর থেোি অিযেো েরো থেে িো। 

মন্তর্য ( খ) শোসি ও থজোরদোর নছি। 

মন্তর্য দুঠিচে ঠঠে অের্ো ভুি নিচসচর্ নেনিে েচরো। 

i) মন্তর্য ( ে) ও ( খ) দুচিোই ঠঠে 

ii) মন্তর্য ( ে) ও ( খ) দুচিোই ভুি 

iii) মন্তর্য ( ে) ভুি ও ( খ) ঠঠে 

iv) মন্তর্য ( ে) ঠঠে  ও ( খ) ভুি  
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d) ‘নর্শোি’ - নর্পরীে শব্দ িচর্- 

i) র়্ি 

ii) র্ৃিৎ 

iii) িুে 

iv) মোঝোনর 

 

D.    ১৮৯৫ সোচির িচভম্বর মোচসর এে অপরোহ্ণ। রনর্র্োর, ওচ়েস্ট -এচের এেঠি 

ড্রন়েং রুম। নিমনন্ত্রেচদর েোনিেো়ে আনমও রচ়েনছ, জিো পচিচরো নর্নশষ্ট 

মোিুষজচির সোমচি ভোরেী়ে দশ বি নিচ়ে র্িচর্ি প্রোচেযর এে মোিুষ, নেনি 

ইনেমচধযই নশেোচগো নর্শ্ব মিোধম ব সচেিচি  নিচজচে প্রনেঠষ্ঠে েচরচছি। নেনি 

আমোচদর েোচছ স্বোমীচ্ছজ, স্বোমী নর্চর্েোিন্দ। িচভম্বচর িেচি েখি প্রর্ি ঠোেো। 

িো়েোরচেস এর নদচে নপঠ থরচখ নেনি েোরঁ র্ের্য র্চি েোচেি। পগনরে পনরেদ, 

থেোমরর্ন্ধ। অভযোগেচদর মচধয অচিচেরই ধচম ব থেমি আস্থো নছি িো। থর্নশরভোগ 

প্রশ্ন েরনছচিি েৎেোিীি প্রনসদ্ধ ইনেিোসনর্দ থেেনরে থেনিচসর অিযেমো নশষযো 

ও র্নু্ধ। থসইনদি িচভম্বচরর রনর্র্োচর আনম প্রেম থদনখ স্বোমীজীচে। সভো থশষ িচ়ে 

েোর্োর পর, নর্দো়ে পচর্ ব আচ়েোজে গৃিস্বোমীচে আমরো সর্োই জোিোিোম থে, এিোর 

র্েচর্য িেুি নেছুই থিই, সর্ই থশোিো। 

        নেন্তু আনম থেোমোচদর এই েেোিো জোিোচে েোই থে, প্রেম থদখোর পর আমোর 

মচি িচ়েনছি, আনম থেি থেোি এে অদৃশয জগচের সন্ধোি পোচ্ছে। আমোর মচি 

িি, েোরঁ এই র্ের্যচে উন়িচ়ে থদও়েো মোচি িি শুধু নিচজর অিুদোরেোর পনরে়ে 

থদও়েো ি়ে, এিো অিযো়েও র্চি। আনম ভোর্িোম,পৃনের্ীর েো-নেছু থেষ্ঠ ও উৎেৃষ্ট, 

মোত্রর এে ঘণ্টোর মচধযই নেনি েো প্রেোশ েরচে থপচরচছি। 

        আনম মোগ বোচরি থিোচর্ি, স্বোমীচ্ছজচে প্রেম দশ বচির সম়ে নেনি েখি র্চ্ছত্রশ 

র্ছচরর েুর্ে,আর আনম আিোশ র্ছচরর েরুযী থে নেিো নর্দযোি়েপর্ ব সমোপ্ত েচর 

নিচজই উইম্বিেচি এেঠি নর্দযোি়ে স্থোপি েচরনছি।নেন্তু প্রেোগে ধম ব সম্পচেব 

নর্নভন্ন প্রচশ্ন আনম নছিোম সংশ়েপূয ব। নেন্তু েেদরূ অর্নধ আনম েোচে িেচি 

েোেোেোিীি র্ুচঝনছিোম েেদরূ পে বন্ত নেনি িচ়ে উচঠনছচিি আমোর আদশ ব, েোরঁ 

ইংিযোে পনরেযোচগর আচগই েোচঁে গুরুচদর্ র্চি থমচি নিচ়েনছিোম। েোর থে দুঠি 

নর্ষ়ে আমো়ে আেৃষ্ট েচরনছি,নেনি র্চিনছচিি- শরীর ও মি এে েৃেী়ে পদোে ব 

আত্মো দ্বোরো পনরেোনিে ি়ে এর্ং নেনি নর্শ্বোস অে বোৎ Faith শব্দঠিচে আপনত্ত প্রেোশ 
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েচর েোর পনরর্চেব প্রেযিোিুভূনে র্ো নরচ়েিোইচজশি শব্দঠি র্যর্িোচর থর্নশ আগ্রি 

থর্োধ েচরনছচিি। 

a.  মোগ বোচরি থিোচর্ি এর সচে স্বোমী নর্চর্েোিচন্দর প্রেম থেোেো়ে সোিোৎ ি়ে? 

i.  উইম্বিেচি 

ii.  আচমনরেো়ে 

iii. নশেোচগো়ে 

iv. িেচি   

 

b) স্বোমীচ্ছজর থেোি নেন্তো-ভোর্িো নিচর্নদেোচে  প্রভোনর্ে েচরনছি? 

i. স্বোমীচ্ছজর র্েচর্য িেুি থেোচিো সংচেোজি নছি িো 

ii. স্বোমীচ্ছজ Faith শব্দঠির উপর থজোর নদচ়েনছচিি 

iii. স্বোমীচ্ছজ প্রেযি অিুভূনে থে প্রোধোিয নদচ়েনছচিি 

iv. স্বোমীচ্ছজর র্ের্য এর্ং প্রেনিে র্েচর্যর মচধয থেোি পোে বেয নছি িো 

 

c) থেোি্ মন্তর্যঠি ঠঠে? 

i)  প্রেোগে ধম ব সম্বচন্ধ নিচর্নদেো নছচিি উদোসীি 

ii) প্রেোগে ধম ব সম্বচন্ধ নিচর্নদেো নছচিি অেযন্ত সংশ়েপূয ব 

iii) প্রেোগে ধম ব থে নিচর্নদেো সম্পূয ব অস্বীেোর েচরনছচিি 

iv) প্রেোগে ধম ব নিচ়ে নিচর্নদেো নিচর্নদেো এেোনধে েেব-নর্েচেব েুে নছচিি 

 

D)  ‘আেৃষ্ট’ -  শব্দঠির সনন্ধনর্চেদ েরচি িচর্ –  

i.  আে্ + ষ্ট 

ii. আনেষ + ি্ 

iii. আেৃষ্ + ে্ 

iv. আে্ + ইষ্ট 
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Section – B: Grammar 

 

 

 

2.  প্রদত্ত নর্েল্পগুনি থেচে সনন্ধর সঠঠে উত্তরঠি নির্ বোেি ের –(যেককান দশটি )                  

(MCQ)                                          (1 X10) =10        

                 

a) ‘উৎ+ িোস’ সনন্ধ েেু িচি িচর্ -  

i. উৎিোস 

ii. উিোস 

iii. উল্লোস 

iv. উদ্ভোস 

 

b) ‘ষ়িেন্ত্র’  এই সনন্ধর্দ্ধ পদঠির পূর্ বপদ এর থশষ র্য ব এর্ং পর পচদর প্রেম  র্য বঠি  

েেোরচম িচর্ -  

i. ি্ + ে 

ii. ়্ি + জ 

iii. ে্ + ে 

iv.  ঠ্+ ে 

 

c) ’নর্চেদ’  থেোি দুঠি র্চয বর মচধয সনন্ধ িচ়েচছ? 

i.    ই + ে্ 

ii.   ই + ছ্ 

iii.  আ + ে্ 

iv.  আ + ছ্ 

 

d) ষষ্ + ___ = ষষ্ঠ  , শূনযস্থাকন উপেুক্ত বর্ ণটি িচর্ --  

i.  ঠ 

ii.  ে 

iii. ি 

iv. ে 
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e)  ‘নদনগন্দ্র‘  থেোি দুঠি র্চয বর মচধয সনন্ধ িচ়েচছ? 

i.   ে + গ্ = গ্ 

ii.   দ্ + গ্ =  গ্ 

iii.   ে্ + ই  = গ্ 

iv.   ই  + গ্ = গ্ 

 

f) ‘অব্দ’  - শব্দঠি সনন্ধ নর্চেদ েরচি িচর্ -  

i.  অর্্ + দ 

ii.  অপ ্+ ব্দ 

iii.  অপ ্+ দ 

iv.  অপ + ধ 

 

g) ‘র্োঙ্ম়ে’ শব্দঠি সনন্ধ নর্চেদ েরচি িচর্ -   

i.  র্োঙ +  ম়ে 

ii.  র্োে্ + ম়ে 

iii.  র্োগ ্+ ম়ে 

iv.  র্ো + ম়ে 

 

h) ‘মুখেনর্’ থেোি দুঠি র্চয বর মচধয সনন্ধ িচ়েচছ? 

i. ে্ + ছ্ 

ii. খ্ + ছ্ 

iii. ি + ে্ 

iv. অ + ছ্ 

 

 i) ‘েদ্ + ের’  সনন্ধ েুে িচি িচর্ -   

 i. েৎপর 

ii. েকর 

iii. েক্কর 

iv. েষ্কর 

 

J) ‘উচদযোগ’ থেোি দুঠি র্চয বর মচধয সনন্ধ িচ়েচছ? 

i. ে্ + গ্ = দ্ 
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ii. দ্ + দ্ =  দ্ 

iii. ৎ+ ে্  = দ্ 

iv. ি্  + ে্ = দ্ 

 

k) ‘জীর্েশো’  এই সনন্ধর্দ্ধ পদঠির পূর্ বপদ এর থশষ র্য ব এর্ং পর পচদর প্রেম  

র্য বঠি  েেোরচম-- 

   i.   ি্ + দ 

   ii.  ৎ + দ 

   iii.  দ্ + দ্ 

  iv.   ে + দ 

 

l) ‘িোচ্ছেচ়ে’  শব্দঠি সনন্ধ নর্চেদ েরচি িচর্ -     

i)  িোচে +নদচ়ে  

ii)  িোদ + নদচ়ে  

iii)  িোে +নদচ়ে  

iv)  িোচ্ছে + থ়ে 

 

3. প্রদত্ত নর্েল্পগুনি থেচে নিচদবশ অিুেো়েী র্োেয পনরর্েবচির এর সঠঠে উত্তরঠি 

নির্ বোেি ের।  (থে থেোচিো চারটট) (MCQ)                                   (1X4)=4                                                                                                                                     

                                                                                                                        

a.   েেোঠি শুচি েোর রোগ থর্চ়ি থগি।– জঠিি র্োচেয পনরর্েবি েরচি িচর্- 

i.   েেোঠি শুিি এর্ং েোর রোগ থর্চ়ি থগি । 

ii.  েেোঠি থশোিো মোত্র েোর রোগ থর্চ়ি থগি। 

iii.  েখি েেোিো শুিচিো েখি েোর রোগ থর্চ়ি থগি। 

iv.  েনদও েোর েেোিো শুিচিো ের্ুও েোর রোগ থর্চ়ি থগি। 

 

b.  সংর্োদপত্র পচ়িনছ এর্ং অচিে নেছু থজচিনছ। – সরি র্োচেয পনরর্েবি েরচি  

িচর্- 

i.   থে মুিচূেব সংর্োদপত্র পচ়িনছ থসই মুিচূেব অচিে নেছু থজচিনছ। 

ii.   সংর্োদপত্র প়িো সচত্বও অচিে নেছু থজচিনছ। 

iii.  সংর্োদপত্র পচ়ি অচিে নেছু থজচিনছ। 

iv.  এঠি এেঠি সংর্োদপত্র এর্ং এঠি পচ়ি আনম অচিে নেছু থজচিনছ। 
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c.   থে র্যচ্ছে নর্দযোিীি, েোর জীর্ি র্ৃেো। - থেৌনগে র্োচেয পনরর্েবি েরচি  িচর্ - 

i.    নর্দযোিীি র্যচ্ছের জীর্ি র্ৃেো। 

ii.   র্যচ্ছেঠি নর্দযোিীি িও়েো়ে েোর জীর্ি র্েৃো।  

iii.  র্যচ্ছেঠি নর্দযোিীি সুেরোং েোর জীর্ি র্েৃো। 

iv.  থেচিেু র্যচ্ছেঠি নর্দযোিীি থসইচিেু েোর জীর্ি র্ৃেো। 

 

d.   গ্রোচম দুই- নেিিো পুষ্কনরযী েোেচিও এচের্োচর শুষ্ক। জঠিি র্োচেয পনরর্েবি 

েরচি  িচর্— 

i.   গ্রোচম েনদও দুই নেিিো পুষ্কনরযী আচছ ের্ুও েো এচের্োচর শুষ্ক। 

ii.  গ্রোচমর দুই-নেিিো পুষ্কনরযী শুষ্ক। 

iii.  গ্রোচম দুই নেিিো পুষ্কনরযী আচছ নেন্তু েোিো এচের্োচর শুষ্ক। 

iv.  গ্রোচম েখি দুই-নেিিো পুষ্কনরযী আচছ েখি থসগুচিো শুষ্ক। 

 

e.   রোজপুত্র েোিোচে িিয েনরচিি ও নপস্তি উঠোইচিি। সরি র্োচেয পনরর্েবি 

েরচি িচর্- 

i.   েখিই রোজপুত্র েোিোচে িিয েনরচিি েখিই নপস্তি উঠোইচিি। 

ii.   রোজপুত্র েোিোচে িিয েনর়েো নপস্তি উঠোইচিি। 

iii.  থেচিেু রোজপুত্র েোিোচে িিয েনরচিি থসইচিেু নপস্তি উঠোইচিি। 

iv.  েনদও রোজপুত্র েোিোচে িিয েরচিি নেন্তু নপস্তি উঠোইচিি িো। 

 

4.   প্রদত্ত নর্েল্পগুনি থেচে সঠঠে রূপোন্তরঠি থর্চছ থিখ।  

(থে থেোচিো চারটট ) (MCQ)                                                   (1X4)=4                                                                                                                                                                                                     

             

a.    েচ়েে নমনিি র্োচদ থসখোি থেচে িোমচি শচ্ছে নিচর থপিোম। 

   সোধু র্োচেয রূপোন্তনরে েরচি িচর্— 

i.   েচ়েে নমনিি র্োচদ থসখোি িইচে িোমচি শচ্ছে নিচর থপিোম। 

ii.  েচ়েে নমনিি র্োচদ থসখোি িইচে িোনমচি শচ্ছে নিচর থপিোম। 

iii.  েচ়েে নমনিি র্োচদ থসইখোি িইচে িোনমচি শচ্ছে নিনর়েো পোইিোম। 

iv.  েচ়েে নমনিি র্োচদ থসখোি থেচে িোনমচি শচ্ছে নিনর়েো পোইিোম। 
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b.   থপিোইও আর  এনিচসন্দো  েখচিো এেঠির পর এেঠি েোেঁ়িো --------।              

শূিযস্থোচি র্সচর্ থে চ্ছর়েোপদঠি েোর উপেেু েনিে রূপ িচর্-- 

i.   থমচরইচছ। 

ii.  মোনরচেচছ। 

iii.  মোরচছ। 

iv.  মোনরচছ। 

 

c.    ধোচির েোরোগুনি এচের্োচর শুেোই়েো িষ্ট িও়েোর েোইচে র্রং গরুচেই খোে। 

েনিে র্োচেয রূপোন্তনরে েরচি িচর্— 

i.   ধোচির েোরোগুচিো এচের্োচর শুেোই়েো িষ্ট ি়েো েোও়েোর েোইচে র্রং গরুচেই 

খোে। 

ii.   ধোচির েোরোগুনি এচের্োচর শুনেচ়ে িষ্ট িই়েো েোও়েোর থেচ়ে র্রং গরুচেই খোে। 

iii.  ধোচির েোরোগুচিো এচের্োচর শুেোই়েো িষ্ট িচ়ে েোও়েোর েোইচে র্রং গরুচেই 

খোে। 

iv.   ধোচির েোরোগুচিো এচের্োচর শুনেচ়ে িষ্ট িচ়ে েোও়েোর থেচ়ে র্রং গরুচেই 

খোে। 

 

d.  ভূেিোের্োর্ ুছুচি এচস ঘো়ি থেচপ ধরচিি। 

সোধু র্োচেয রূপোন্তনরে েরচি িচর্— 

i.  ভূেিোের্োর্ ুছুঠি়েো এচস ঘো়ি থেচপ ধরচিি। 

ii.  ভূেিোের্োর্ ুছুচি আনস়েো ঘো়ি থেচপ ধরচিি। 

iii.  ভূেিোের্োর্ ুছুচি এচস ঘো়ি েোনপ়েো ধরচিি। 

iv.  ভূেিোের্োর্ ুছুঠি়েো আনস়েো ঘো়ি েোনপ়েো ধনরচিি। 

 

e.   র্োঙোনির থে আজেোি ভূপে বিচির সৃ্পিো থজচগ উচঠচছ,------ সর্চেচ়ে     

আিন্দদো়েে ! -- শিূযস্থোচি  র্সোচিোর উপেুে সর্ বিোমঠি িচর্--- 

i.    এচে 

ii.    ইিো 

iii.  এইিো 

iv.  এচেো 
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SECTION – C (Main Course Book) 

  

5) পোঠয গদয থেচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সঠঠে উত্তর থর্চছ থিচখো   

(থে থেোি পাাঁচটট) (MCQ)                                                           (1X5 ) = 5   

                                                                                                          

 a)  সন্ধযো েোরোর গল্প থর্চরোচিোর পর েপি েী সংেল্প েরি? 

   i)  অচিযর দ়েো়ে গল্প ছোপোচর্ িো 

    ii)  নিচজর গল্প নিচজ প়িচর্ িো 

iii) আর েখচিো গল্প ছোপোচর্ িো 

iv ) গল্প ছোপোচে নিচজ েোচর্ িো 

 

b) আচিোর্োর্ ুনেচসর সচে ঘন়ির দম এর েুিিো েচরচছি? 

i)  মোিুচষর শরীর েেবোর সচে  

ii) মোিুচষর শ্বোচসর সচে 

iii) মোিুচষর খোর্োর খোও়েোর সচে 

iv) মোিুচষর সুখ শোনন্তর সচে 

 

c) মন্তর্য:  েপচির থিখে িচে র্োধো নছি । 

   েোরয (ে)-থস ভোর্ে থিখেরো সোধোরয মোিুষ ি়ে েোরো অিিয সোধোরয মোিুষ। 

   েোরয (খ) েপচির মো েোইচেি িো থে েপি থিখে থিোে। 

   এচিচত্র -  

i)   েোরয ( ে) ও ( খ) দুচিোই ঠঠে। 

ii)  েোরয ( ে) ও ( খ) দুচিোই ভুি। 

iii)  েোরয ( ে) ভুি ও ( খ) ঠঠে। 

iv) েোরয ( ে) ঠঠে  ও ( খ) ভুি।  

 

d) ‘ আপনি গোি-র্োজিো জোচিি িোনে’ এর উত্তচর আচিো র্োর্ুর প্রনেচ্ছর়েো েী ি়ে,? 

i)   েোরস্বচর গোি থগচ়ে ওচঠি  

ii)   েুঠিে মুচখ উচঠ দো়ঁিোি  

iii)  অিযনদচে মুখ ঘুনরচ়ে েচি েোি 

 iv) থরচগ নগচ়ে গল্প েেচের  নদচে এনগচ়ে েোি। 
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e)  মন্তর্য - ‘িনরদোর জীর্চির ভোচের িোনঁ়ি মোচঝ মোচঝ শুধু জি িুঠিচ়েই সোরো   

িচর্ ।‘ 

েোরয (ে)-িনরদোর র্োধোধরো েোচজ আপলি লিি। 

েোরয (খ) িনরদো প্রেৃে  অচে বই িোেো প়েসোর প্রনে উদোসীি নছচিি 

েোরয দুঠিচে ঠঠে অের্ো ভুি নিচসচর্ নেনিে েচরো। 

i)  েোরয ( ে) ও ( খ) দুচিোই ঠঠে। 

ii)  েোরয ( ে) ও ( খ) দুচিোই ভুি। 

iii) েোরয ( ে) ভুি ও ( খ) ঠঠে। 

iv) েোরয ( ে) ঠঠে  ও ( খ) ভুি। 

 

f) পর্রোগীর সোচজ িনরদো থে থদখচে থগচি জগদীশ র্োর্ুর র্োন়িচে েখি থেচে 

িচর্? 

 i)    সেোি থর্িো 

 ii)   দুপুর থর্িো 

 iii)  নর্চেি থর্িো  

 iv)  সন্ধযো থর্িো 

 

g) ‘আচিোর্োর্ ুেো েচরনছচিি েো থেোি মো সিয েরচে পোচরি িো।‘ 

আচিোর্োর্ ুেৃেেচম বর জিয অনর্িোশর্োরু্ স্ত্রী থে পদচিপ নিচ়েনছচিি েোর মধয 

নদচ়ে অনর্িোশর্োরু্ স্ত্রীর েনরচত্রর থেোিনদেঠি স্পষ্ট ি়ে? 

i)   আচপোষিীি মোেৃত্ব 

ii)  আচিোর্োর্ুর প্রনে েোরঁ সিজোে থিোভ। 

iii)  েুেুচরর প্রনে অিীিো 

iv)  সিিশীিেোর অভোর্  

 

h)  আচিোর্োর্ুর এখি  েুনগ ের্িো িো র্োজোচিোর েোরযঠি নেনিে ের— 

i)   সমচ়ের অভোর্  

ii)  প়েসোর অভোর্  

iii)  উৎসোচির অভোর্  

iv)  ইেোর অভোর্  
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6) সিো়েে পোঠ থেচে সঠঠে উত্তরঠি নির্ বোেি ের।  (থে থেোচিো পাাঁচটট) ( MCQ)  

                                                                                                 (1X5)=5               

 

a. নশিোনদেয রোজো িচ়ে র্ুচ়িো েম বেোরীচদর যকন েোন়িচ়ে নদচিি  ? 

i)   কারর্ তারা সবাই লিি লবশ্বাসঘাতক  

ii)   কারর্ তারা সবাই লিি উদ্ধে 

iii)  কারর্ তারা সবাই লিি অকর্ ণর্য 

iv)  কারর্ তারা সবাই লিি অতযাচারী 

 

b. সুভোগো েী থদচখ র্ুঝচিি গোচ়ের্ীচে এই পৃনের্ীচে থর্নশ নদি ধচর রোখো েোচর্ িো? 

i)   গোচ়ের্ীর মুচখ সূচে বর আচিো রচম িুচি উঠচে িোগচিো 

ii)  গোচ়ের্ীর মুচখ সূচে বর আচিো রচম অস্পষ্ট িচে িোগচিো 

iii) গোচ়ের্ীর েোচিো েুচি েোচঁদর থজযোৎেো ধীচর ধীচর নিচভ থগি। 

iv)  গোচ়ের্ীর েোচিো েুচি েোচঁদর থজোৎেো থজোৎেো ধীচর ধীচর  প্রস্িুঠিে িচে 

িোগচিো। 

 

c. নশিোনদেয নেৎেোর েচর থজচগ উঠচিি । -  েোরয -  

i)    নেনি স্বচপ্ন নপেো সূে বচদর্চে থদখচে থপচিি 

ii)   নেনি স্বচপ্ন মোেো সুভোগো থে থদখচে থপচিি 

iii)   নেনি স্বচপ্ন থর্োি গোচ়ের্ীচে থদখচে থপচিি 

iv)   েোর সপ্তোশ্বরে সূে বেুণ্ড থেচে উচঠ এচিো িো 

 

 

d.  মন্তর্য নর্ষচ়ে প্রদত্ত নর্েল্পগুনির মচধয থেোিঠি গ্রিযচেোগয :   

মন্তর্য (ে) গোচ়ের্ আমোচদর থেচ়ে থিখো়ে, প়িো়ে, গোচ়ের থজোচর সেি নর্ষচ়ে র়্ি। 

মন্তর্য  (খ)   গোচ়ের্ সেি ভীি র্োিেচদর মচধয র়্েচস সেচির থেচ়ে র়্ি। 

     i)  মন্তর্য ( ে) ও ( খ) দুচিোই ঠঠে। 

     ii)  মন্তর্য ( ে) ও ( খ) দুচিোই ভুি। 

     iii) মন্তর্য ( ে) ভুি ও ( খ) ঠঠে। 

     iv) মন্তর্য ( ে) ঠঠে  ও ( খ) ভুি। 
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e) ভীচির থমচ়ে দুঠির মুচখ থগোচির প্রশংসো শুচি মোণ্ডনিচের নিচজচে েী র্চি 

মচি িি? 

i)   প্রজোরো েোচে েযোগ েচরচছ 

ii)  প্রজোরো েোচে অচেোগয ভোর্চছ 

iii) প্রজোরো েোচে অনর্শ্বোস েরচছ 

iv)  প্রজোরো েোচে সেোি েরচছ। 

 

 

f)  মোণ্ডনিচের ভোই েে র্ছর আচগ নিচখোজঁ িচ়েনছচিি? 

i)   েুন়ি র্ছর আচগ  

ii)   দশ র্ছর আচগ 

iii)  পোেঁ র্ছর আচগ  

iv)  পচিচরো র্ছর আচগ 

 

g) মোণ্ডনিে থগোিচে েুর্রোজ পচদ র্সোচিি েোর প্রধোি েোরয— 

i)  েোর সন্তোি নছি িো, ভোই নিচখোজঁ 

ii)  থগোি থদখচে সুন্দর 

iii)  ভীি র্োিেরো েোইনছি 

IV)  থগোি র্ীর রোজপেু 

 

 

                                    PART – B (Descriptive Questions  )  

 

             SECTION – B1  ( Supplementary Reader/ Non-detailed Text)  

 

               

7) েপচির র়্েসী থছচিচমচ়েরো েী েী ধরচযর নর্ষ়ে নিচ়ে সোধোরযে গল্প থিচখ?   2 

 

8)   ’র্হুরূপী’ নিচসচর্ িনরদোর র্হুরূচপর উচল্লখ ের।                                          2 

 

9)  “মচি িি থেি পুচজো েরচছি।“ 
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    -- থেি পুচজো েরোর সচে উচ্ছেষ্ট েোজঠিচে েুিিো েরো িচ়েচছ  প্রসেসি   

থিখ।                                                                                                             3 

 

10)  “থেমিই অিো়েোচস থসোিোও মোন়িচ়ে েচি থেচে পোনর।“ 

   --আচিোেয উচ্ছে  িনরদোর নিচি বোভ জীর্চির আদচশ বর সচে  েীভোচর্ সংেেু েো 

নর্চেষয েচরো।                                                                                              3 

                                        OR 

 

 “আর উঠচে র্সচে ঠোট্টো েরচছ ‘থেোর িচর্। িযো ঁর্োর্ো থেোর িচর্।“  

 -- েপি সম্পচেব এরূপ থিনের্োেে উচ্ছের পশ্চোচে প্রেৃে েোরয নিয ব়ে েচরো। 

 

11)   সপ্রসে র্যোখযো থিখ:                                                            5                                                                                      

 

        ‘আমোচদর ইনেিোস থিই  

        অের্ো এমিই ইনেিোস 

        আমোচদর থেোখ মুখ ঢোেো 

        আমরো নভখোনর র্োচরো মোস’ 

            

                         OR 

 

       ‘জিমোির্নর্িীি থস্টশি ,আেোশ ভরো েোরো়ে 

       এমি এেঠি থদচশ আসচি সক্বচি পে িোরো়ে।‘ 

                                                                                                                          

12)        “থশোচিো         

       থেোরোচির সুরোির সচে 

       উপনিষচদর মন্ত্র, 

       সেোচি প্রভোে থিনরর সচে  

       থভোচরর আজোি 

       এেোেোচর নমনিচ়ে েোচে ” 

 

a) থেোরোচির সুরোি ্এর্ং উপনিষদ -এর সংনিপ্ত পনরে়ে দোও।  

b)  উে নর্ষ়েগুনির মধয নদচ়ে েনর্েোর র্ের্য েীভোচর্ স্পষ্টেো পো়ে?  (2+3)=5 
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13) “েখি পুষ্পর্েী  মিোরোচজর থসই নেঠঠ থখোপঁোর নভের িুনেচ়ে থরচখ পোচির 

শোন়ি পচর থদর্ীর পূজো়ে র্সচেি; আর মচি মচি র্িচেি -- ।“ 

 a) পুষ্পর্েী থে? 

 b) থেোি নর্চশষ সমচ়ে  নেনি  মচি মচি েী র্িচেি থিখ।              (2+3)= 5       

                   

 

14)” েোরপর েুনম েখি রোজো িচর্, আমো়ে এই মচ্ছন্দর থেচে রোজর্ো়িীচে নিচ়ে 

থেও।“ 

a) েোর থিখো থেোি গচল্পর অন্তগ বে? 

b) প্রসে উচল্লখ েচর র্েোর েনরত্র -নেত্রয েচরো।                                  (2+3)=5                                         

                                                                                   

 

        

      SECTION- B2 (Creative Writing) 

 

15) িীচের থে থেোি এেঠি নর্ষ়ে অর্িম্বচি অিুচেদ রেিো েচরো।                 5                               

 

      a)  ছোত্র সমোচজ স্মোিবচিোচির প্রভোর্ 

 

      b)  এমি এেঠি েোচজর অনভজ্ঞেো েো থেোমোচে েৃনপ্ত নদচ়েচছ 

 

16) েুনম নি়েো র্ো নরেম , নর্দযোিচ়ের িচ়ে েিেোেোর র্োইচর থখিচে থগচছো, থেোমোর 

অনভজ্ঞেোর েেো জোনিচ়ে নর্চদচশ পোঠরে দোদোচে এেঠি নেঠঠ থিখ।                5                                             

 

                                                  অের্ো  

 

নর্দযোি়ে মযোগোচ্ছজচি থেোমোর এেঠি থিখো মচিোিীে িচ়েচছ এর্ং পুরকৃে িচ়েচছো, 

থিখোর নর্ষ়ে এর্ং অিুভূনের েেো জোনিচ়ে র্োর্োচে এেঠি নেঠঠ থিখ। 

 

  

                                                                                 -       
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