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General Instructions:
1. The question paper contains four sections A, B, C, D
2. Section A has 1 QUESTION. Attempt all its parts.
3. Section B has 3 QUESTIONS. Attempt all 3 QUESTIONS and their
parts.
4. Section C has 3 QUESTIONS. Attempt all 3 QUESTIONS and their
parts.
5. Section D has 8 QUESTIONS in two part.. Attempt 2 QUESTIONS
from each parts.
6. There is no negative marking.
SECTION—A
COMPREHENSION (ব াধ পৰীক্ষণ)
1. তলত দিয়া অনুচ্ছেিচ্ছ া পদি দনম্নদলদিত প্ৰশ্নচ্ছ াৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ দলিা—
পদৰচ্ছেশ শব্দচ্ছ াৰ সাধাৰণ অৰ্ থ ুদলচ্ছল আদি আিাৰ চ ৌপাশৰ সিাজ আৰু চসই
সিাজত স াসকাৰী িানুহদিদনচ্ছক ুচ্ছজা। দকন্তু দ জ্ঞানীসকচ্ছল পদৰচ্ছেশ
শব্দচ্ছ াক ৃহৎ অৰ্তথ যেহাৰ কদৰচ্ছে। দ জ্ঞানীসকলৰ ভাষাত পদৰচ্ছেশ হ’ল
প্ৰধানতঃ পাাঁ া উপািান হ’লঃ িাট , ায়ু, পানী, উদ্ভিি আৰু প্ৰাণী, অৰ্াৎ
থ
চকেল জীেজগচ্ছতই নহয়, জীেজগতক আেদৰ দি সািদিক প্ৰকৃদত আচ্ছে
চসয়াই হ’ল আিাৰ পদৰচ্ছেশ ।পদৰচ্ছেশৰ দ দভন্ন উপািান সিূহ পৰস্পচ্ছৰ
পৰস্পৰৰ ওপৰত দনভথৰশীল ।অৰ্াৎ
থ এ া নাৰ্াদকচ্ছল আনচ্ছ া ৰ্াদক চনাোচ্ছৰ ।
চকদতয়া া চকাচ্ছনা অদনষ্টকাৰী পিাৰ্ আিাৰ
থ
চ ৌপাচ্ছশ ৰ্কা িাট , পানী আৰু
ায়ুত প্ৰচ্ছেশ কদৰ এইচ্ছ াৰৰ স্বাভাদ ক গুণ চিচ্ছন—িাট ত ৰ্কা িদনজ পিাৰ্ থ
চ চ্ছেদৰয়া ,চকাঁ ু আদি অচ্ছনক সৰু সৰু জীে, পানীত ৰ্কা অদ্ভিচ্ছজন,
হাইচ্ছৰাচ্ছজন, ায়ুত ৰ্কা অদ্ভিচ্ছজন,হাইচ্ছৰাচ্ছজন,কা নথ ডাই-অিাইড আদি নষ্ট

কচ্ছৰ। তাৰফলত ায়ু, পানী,িাট জীে জগতৰ যেহাৰৰ অনুপচ্ছিাগী হহ পচ্ছৰ
আৰু জীেজগতৰ ক্ষদত সাধন হয়।পদৰচ্ছেশ এচ্ছনিচ্ছৰ িূদষত চহাো ঘ নাই হ’ল
প্ৰিূষণ া পদৰচ্ছেশ িূদষতকৰণ।প্ৰিূষণ সৃটষ্ট কৰা পিাৰ্চ্ছথ াৰক প্ৰিূষক চ ালা
হয়।
িানুচ্ছহই ায়ুত অদনষ্টকাৰী চগে, চধাাঁো ধূদল আদি উৰুোয়, পানীত নানা
ৰাসায়দনক দ্ৰ য,চতল আদি পিাৰ্ চপলায়
থ
আৰু হাদ - ন নাশ কদৰ িাট ৰ অদনষ্ট
সাধন কচ্ছৰ। এচ্ছনিচ্ছৰ িানুচ্ছহ ায়ুিণ্ডল,িাট , পানীৰ অদনষ্ট কদৰ আিাৰ
চ ৌপাশৰ পদৰচ্ছ শ িূদষত কদৰ আদনচ্ছে।অেচ্ছশয পদৰচ্ছেশ িূদষত কৰাত
প্ৰকৃদতচ্ছৰা দকেু অদৰহণা আচ্ছে। িহাকাশৰ পৰা অহা অদত চ ঙুণীয়া ৰদ্ভি আৰু
আন চকতচ্ছ াৰ এচ্ছন ৰদ্ভিচ্ছয় ায়ুিণ্ডলৰ ক্ষদত সাধন কচ্ছৰ।
i) প্ৰিূষণ ুদলচ্ছল দক ুজা?
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ii) িানুচ্ছহ দকিচ্ছৰ প্ৰিূষণ ৃদ্ভদ্ধ কচ্ছৰ?
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iii) পদৰচ্ছেশৰ পাাঁ
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া উপািানৰ দ ষচ্ছয় দলিা।

iv) তলত দিয়া শব্দচ্ছকই াত দকদক উপসগ থচিাগ হহচ্ছে?
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প্ৰিুষক, দ জ্ঞানী

SECTION—B
WRITING ( লিখন কিা)
2.চতািাৰ দ িযালয়ত অনুটিত হহ চিাো দ জ্ঞান দ ষয়ক প্ৰিশনী
থ িনৰ দ ষচ্ছয়
জনাই াতদৰ কাকতত প্ৰকাশৰ াচ্ছ এিন প্ৰদতচ্ছ িন িুগুত কৰা ।
3. ভা সম্প্ৰসাৰণ কৰা ( দিচ্ছকাচ্ছনা এ া )

4
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ক) ঞ্চল িন সকচ্ছলা অনৰ্ৰথ িূল ।
ি) দ িযা পৰি সম্পি ।
4. তলত দিয়া দিচ্ছকাচ্ছনা িু া জতু ো িণ্ড াকযৰ অৰ্ দলদি
থ
াকযৰ না কৰা--2x2=4
( i) িনত পৰ ( ii) হাত াগৰা ( iii) চপ ভাচ্ছ ৌ

SECTION—C
GRAMMAR ( যাকৰণ)
5. তলত দিয়া শব্দচ্ছ াৰৰ িন্ত্য ন, িূদ্ধণযথ ণ চহাোৰ কাৰণ উচ্ছেি কৰা---(দিচ্ছকাচ্ছনা দতদন া)
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i) সুষি ,ii) কষ্ট ,iii) কৃষক ,iv)ভূ দিি
6. ন্ধদনৰ দভতৰত দিয়া দনচ্ছিথশ অনুসদৰ াকয পদৰ তথন কৰা---( দিচ্ছকাচ্ছনা
দতদন া)
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i) পানী চগা িাদৰচ্ছল ৰফ হয় ।( জট ল াকযলল )
ii) িদি পাঠ্যপুদৰ্ ভালিচ্ছৰ পিা, সুফল পা া। ( চিৌদগক াকযলল )
iii) দিসকচ্ছল শাৰীদৰক শ্ৰি কচ্ছৰ, চসইসকলৰ স্বাস্থ্য ভাচ্ছল ৰ্াচ্ছক ।( সৰল
াকযলল )
iv) িদিও দ ষয়চ্ছ া অদভনে, তৰ্াদপও অস্বাভাদেক নহয় ।( চিৌদগক াকযলল)
7. i)অসিীয়া যাকৰণত দলঙ্গ শব্দই দক ুজায়? ই চকইদ ধ ?
ii) উভয় দলঙ্গ ুচ্ছজাো িু া শব্দ হল এচ্ছকা ালক াকযৰ না কৰা।

2
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SECTION-D
LITERATURE
( গদ্য )
8.i) ভূ চ্ছিে চ ৌধুৰীচ্ছয় প্ৰশান্ত্ শিালল
থ দকয় দ টঠ্ দলদিদেল ?
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নাই া
ii)শীলভদ্ৰই লাভ কৰা িু া াঁ াৰ দ ষচ্ছয় দলিা ।
9 i) তথিান সিয়ত দ টঠ্ৰ প্ৰাসদঙ্গকতা দকয় কদি হগচ্ছে ুদল তু দি ভ া ?
নাই া
ii) ‘দ টঠ্’ গল্পচ্ছ াৰ নািকৰণৰ সাৰ্কতা
থ
দ

াৰ কৰা ।
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( পিয )
10 i) ‘’জয়ন্ত্ী’’ৰ কদ সকলৰ কদ তাৰ িু া হ দশষ্টয দলিা ।
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নাই া
ii) শব্দ-অৰ্ থ দলিা---‘চষাড়চ্ছশাপ াৰ ‘
11.i) ‘’চহ চিাৰ আচ্ছলাক—পূজাৰী প্ৰাণ ‘’ কৰ্াষাৰৰ তাৎপি থ যািযা কৰা ।
নাই া
ii) আচ্ছঘাণৰ পৰ্াৰৰ িন পৰশা দ ত্ৰ ‘আচ্ছঘাণৰ কুাঁেলী ‘ ত চকচ্ছনিচ্ছৰ প্ৰকাশ
পাইচ্ছে আচ্ছলা না কৰা ।
------------------------------------------------------------------------
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