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PART – A  (  Objective type  ,    MCQ Paper)    ---  40 marks 
 

QUESTION NUMBER                                                                             DISTRIBUTION OF MARKS 

                                         EXPECTED ANSWERS /  VALUE POINTS 

1. �দ� অনুে�দ�িলর মেধ� েযেকান ৩ �টর সংি�� �ে�র যথাথ � উ�র সংেকত 
েবেছ স�ূণ � বােক� উ�র িলখেত হেব ।  

  �িত উ�েরর জন� বরা� ন�র - 1                                   [ 1+ 1+1+1] x 3 = 12 

1.A)a] যথাথ � উ�র – i) ঘ�া 

b] যথাথ � উ�র – iii) িশব ম��র  

c] যথাথ � উ�র -  ii) ঘে��র ৈবরাগীর  বাবা 

d] যথাথ � উ�র – iii) িনরাশা 

 
1.B) a] যথাথ � উ�র -  i) করাত িদেয় কাঠ েচরার ।  



   b] যথাথ � উ�র - iii) িমঠাইেয়র েদাকান েখালার আেবদন িনেয়  

   c] যথাথ � উ�র - ii) আবার খােবা িম�� 

       d]  যথাথ � উ�র -  iii) েসইবার দা�জ�িলেঙ ব�ৃ�েত েদদার িভেজিছলাম। 

1.C) a] যথাথ � উ�র -     i)  মহালয়ার েভার  

   b] যথাথ � উ�র -   ii) পুেজার ছ� �টেত েবড়ােত যাওয়ার অি�ম �টিকেটর জন� 
লাইন েদওয়ার িদন। 

          c] যথাথ � উ�র -   ii) েলখেকর মা  

     d] যথাথ � উ�র -   iii) িফিরয়া যাইেবন বিলয়া  

1.D) a] যথাথ � উ�র -   ii) ��িরচ�য়ািল�রা  

     b] যথাথ � উ�র -   iii) পদাথ �িবদ�া  

            c]    যথাথ � উ�র -   i)  গ�াস কয়লা দ�া পুিড়েয় িবজিুল বািত �ালােনা।  

            d]   যথাথ � উ�র -   iii) ধবংস 

 

2.  সি�ব� উপযু� পদ�ট �দ� উ�র সংেকত  েথেক েবেছ িলখেত হেব । 

    �িত স�ঠক উ�েরর জন� বরা� ন�র - 1                                       [ 1 x 5 = 5] 

     ছয়�টর মেধ�  পাচঁ�ট করেত হেব। 

a]   যথাথ � উ�র –  ii) উ�য়ন 

    
b]  যথাথ � উ�র –  iii) স�য়     

 

  c]   যথাথ � উ�র –    iii) িব��ির   

 

 d] যথাথ � উ�র – i)  হাে�খা   

 

 e] যথাথ � উ�র –  i) পর�র    

 

  f]  যথাথ � উ�র –   ii) প�িত      



 

3. সি�ব� পেদর  উপযু�  িবে�দ করা  হেয়েছ এমন উ�র সংেকত�ট েবেছ িলখেত হেব। 

    �িত স�ঠক উ�েরর জন� বরা� ন�র - 1                                             [ 1 x 5 = 5] 

         ছয়�টর মেধ�  পাচঁ�ট করেত হেব। 

 

a]  যথাথ � উ�র –   i) ষষ্ + ঠ  

b] যথাথ � উ�র –    i) আ+চয � 

c]    যথাথ � উ�র –  ii) পাচঁ+শ  

d] যথাথ � উ�র – i) সম্+শয়   

e] যথাথ � উ�র – iii) উদ্+�ত    

f] যথাথ � উ�র –  ii) তদ্+ময় 

 

4.  িনেদ�শানুযায়ী বােক�র উপযু� �পা�র�ট েবেছ িলখেত হেব -  

       �িত স�ঠক উ�েরর জন� বরা� ন�র - 1                                             [ 1 x 4 = 4] 

         পাচঁ�টর মেধ�  চার�ট করেত হেব। 

 
a] ]  যথাথ � উ�র - i) েযেহত� িদনটা খুব সু�র তাই েকাথাও েযেত ইে� করেছ। 

b]   যথাথ � উ�র - ii) রাত েজেগ েখলা েদখেল শরীর খারাপ লাগেব।  

c]    যথাথ � উ�র - ii) যিদও এত স�দ রিহয়ােছ তবুও দাির�� ঘুিচল না।  

d] যথাথ � উ�র - ii) ত� িম এত চ�ল তাই েলখা েশষ করেত অসুিবধা হয়।  

e]   যথাথ � উ�র -   i) আপনার েপৗ�েষর কথা আেছ এবং তা আিম জািন ।  

   

5. িনেদ�শানুযায়ী বােক�র উপযু�  সাধু অথবা চিলত �পা�র�ট েবেছ িলখেত হেব -  



       �িত স�ঠক উ�েরর জন� বরা� ন�র - 1                                             [ 1 x 4 = 4] 

         পাচঁ�টর মেধ�  চার�ট করেত হেব। 

 
a] যথাথ � উ�র - i)েমেয়�ট কথা বলল না,িকছ� �ণ চ� প েথেক হাটঁেত লাগল। 

b] যথাথ � উ�র - iii) খড়খিড় খুিলয়া,হাত গলাইয়া দরজা খুিলতাম।  

c] যথাথ � উ�র - ii) িবেকেলর িদকটায় হঠাৎ চারিদক অ�কার কের কালৈবশাখীর ঝড় 
এেস পড়ল।   

d] যথাথ � উ�র - i)ভািবয়ািছল,একট� ঠা�া হইেলই তাহার সাজ েদখাইয়া যাইেব।  

e] যথাথ � উ�র - i) েসইেহত� িব��কৃিতেক আড়াল-আবডাল হইেত েদিখতাম। 

 

6.    উপযু�  উ�র�ট  েবেছ িলখেত হেব –  

    �িত স�ঠক উ�েরর জন� বরা� ন�র -  1                                             [ 1 x 5 = 5] 

         ছয়�টর মেধ�  পাচঁ�ট করেত হেব। 

 
a] তপন খাতা-কলম িনেয় েকাথায় েগল? 

     যথাথ � উ�র - iii. িতন তলার িসঁিড়েত 

b]  আেলাবাবু এককােল কী বাজােতন ? 

        যথাথ � উ�র – i.   ড� িগ তবলা 

c]  অিবনাশবাবুর বড় েছেলর নাম কী? 

       যথাথ � উ�র – ii.  িবনু 

d]   আেলাবাবু পািখর বা�া�টেক িকেনিছেলন কত দােম ? 

       যথাথ � উ�র -       i.  দু আনা 

e]   জগদীশ বাবুর বািড়েত েয স��াসী এেসিছেলন িতিন েকাথায় থাকেতন? 

        যথাথ � উ�র -       iii.িহমাচেলর িগির�হায় 

f] �ুেলর মা�ারমশাই হিরদােক কত ঘুষ িদেয়িছেলন ? 

        যথাথ � উ�র -         iii. আট আনা 

 



7. উপযু�  উ�র�ট  েবেছ িলখেত হেব –  

    �িত স�ঠক উ�েরর জন� বরা� ন�র -  1                                             [ 1 x 5 = 5] 

         ছয়�টর মেধ�  পাচঁ�ট করেত হেব। 
 

a]  a) সুভাগার িপতার নাম িক  ? 

              যথাথ � উ�র -          iii.েদবািদত� 

b] একদল যবন েকাথা েথেক এেসিছল ? 

             যথাথ � উ�র -    ii.শ�ামনগর  

c] )  রাজ কম �কােররা কী িদেয় �কা� ম��র আগােগাড়া মুেড়  িদেত লাগেলা? 

               যথাথ � উ�র -    iii.েসানার পাত 

d]  েক িশলািদেত�র সে� িব�াসঘাতকতা কের? 

                যথাথ � উ�র -    ii. তারঁ ম�ী 

e] 'েসই রে�র িদেক েচেয় �াণ েকঁেদ উঠল।'  কার �াণ েকঁেদ উঠল ? 

                যথাথ � উ�র -     iii. পু�বতী  

f] 'েগােহর েসই ছ� ির ভীলরােজর বুেক সেজাের িবঁেধ েগল। '  িকেসর মত ? 

               যথাথ � উ�র -    i. িশকারী কুকুেরর দােঁতর মেতা 

 

 

   

       PART – B – (Descriptive type pen paper test )        40 marks 

                 

[8) পাঠ� গদ�াংশ েথেক অিত সংি�� ��। (  েযেকােনা দু�ট)                                                        (2x2=4) 

  A]  তপেনর েমেসামশাই।   

        এক�ট প��কা। 

  B] পািখর ছানা �সে�। 

     আেলা বাবুর উ��। 

  C]  িবরাগী স��াসী। 



      স��া েবলা যান । 

 
9) পাঠ� কিবতা েথেক অিত সংি�� ��। (েযেকােনা দু�ট)                                                        (2x2=4) 

A) কিব শ�� চে�াপাধ�ায়। 

      “িতন পাহােড়র েকােল”। 

B) কিব শ� েঘাষ। 

     “জলই পাষাণ হেয় আেছ”। 

C) কিব সুভাষ মুেখাপাধ�ায়। 

     িহ� ুও মুসলমান  উভয় স�দােয়র মানুষ �সে� বলা হেয়েছ। 

 
10) 'রাজকািহিন'  েথেক অিত সংি�� ��।   (  েযেকােনা এক�ট)                                             ( 1X 2= 2) 

A)  সূয �েদব বেলিছেলন । 

     সুভাগােক উে�শ� কের । 

 
B)  িশলািদত� প�ী পু�বতী। 

      ি�য়সখী  �া�ণী  কমলাবতীেক উে�শ� কের । 

11. পাঠ� গদ�াংশ েথেক  নািতদীঘ � ��। (  েযেকােনা দু�ট)                                                       ( 2X 3= 6) 

A) বনফুল রিচত ‘আেলাবাব’ু গে�র আেলাবাবু আ�েভালা, অত�� সহজ-সরল, উদার �কৃিতর 
একজন মানুষ। �দেয়র গভীর ভােলাবাসা প� ,পািখ ,মানুষ সকেলর জন� উজাড় কের িদেয়ও িতিন 
�াথ �পর আ�েক��ক সমােজর কােছ েপেয়িছেলন উেপ�া ভােলাবাসা। অত�� ভােলাবাসার ঘিড়�ট 
চ� ির হেয় যাওয়ায় িতিন মানিসকভােব স�ূণ � েভেঙ পেড়ন। (েলখেকর নাম ও উৎস িদেত হেব ) 

 
B) তপেনর িনেজর েলখা �থম গ� " �থম িদন" ‘স��াতারা ‘ প��কায় ছাপা হেয় আেস। তপেনর 
েলখক েমেসা �ারা গ��টর আগােগাড়া কােরকশেনর মধ� িদেয় তপন িনেজর েলখক স�ােক েকাথাও 
খুেঁজ পায়না। অস�ািনত, অপমািনত তপন এই উপলি�েত এেস েপৗ�ছায়।  (েলিখকার নাম ও উৎস 
িদেত হেব ) 

 
C) েপশায় বহ� �পী  হিরদার 'উ�াদ পাগল '�পী বহ� �পী সাজ, চেকর বাস��াে� �চ� আতে�র হ�া 
সৃ�� । বােসর যা�ীরা যারপরনাই ভীতস��, অবেশেষ বােসর �াইভার কাশীনাথ  ধমক িদেয় এই উ�� 
কেরন।   (েলখেকর নাম ও উৎস িদেত হেব ) 

 
12) পাঠ� কিবতা েথেক নািতদীঘ � ��।( েযেকােনা দু�ট)                                                ( 2X 3= 6) 

 
A) েখেট খাওয়া শাি�ি�য় জনগণ, িহংসা হানাহািন যুে�র কু�টল আবেত� পেড় জীিবকা, আ�য় আর 
বাচঁার অিধকার ট� কুও হািরেয় �াের �াের িভ�া পা� িনেয় ঘুের েবড়ায়। কিব তােদর �িত সমানুভবী, 
সহমম�।    (কিবর নাম ও উৎস িদেত হেব ) 

 



B) বনভূিমর পেথর ওপােরই  ক�নািবলাসী মানুেষর ক�নার রাজ�, �ে�র রাজ�। �ভাত সূেয �র 
আেলায় উ�ািসত িতন পাহােড়র বন বনানী, পাহাড় অরণ� েঘরা পেথ হািরেয় যাওয়ার পেথর েশেষই 
নত� ন পথ আিব�ৃত হয় কিবর েচােখ।    (কিবর নাম ও উৎস িদেত হেব ) 

 
C) িহ� ুমসুলমান উভয় স�দােয়র মানুেষর মেধ� ধম � �ীিত ও ভােলাবাসা �সে�, কিব েকারআেনর 
উপিনষেদর ম� েক একাকাের িমিলেয় িদেত েচেয়েছন ধম�য় উদারতায়।   (কিবর নাম ও উৎস িদেত 
হেব ) 

 
13) 'রাজকািহনী'  েথেক  নািতদীঘ � ��।  (  েযেকােনা এক�ট)                                           ( 1X3)  

A) েতজ�ী ব�ৃ �া�েণর একাকী�, িনঃস�তা, পূজা পাঠ, সুভাগােক আ�য়দান, সযূ � ম� দান, 
সি��েণ স��ার অ�কাের জীবনদীপ িনব �ািপত।       ( উৎস িদেত হেব ) 

 

 
B) িশলািদেত�র �ী রানী পু�বতীর। 

মহারােজর মুেখ যুে�র গ� েশানা। িনেজর হােত মহারােজর মাথায় স�ুর চাদর খািন জিড়েয় েদওয়া 
�ভৃিতর সাধ অপূণ �ই েথেক যায় িশলািদেত�র মৃত� �র কারেণ।  ( উৎস িদেত হেব ) 

 
14) পাঠ� কিবতা েথেক �স� সহ ব�াখ�া।    (   (  েযেকােনা এক�ট)                                        ( 1X5 )                                     

সূ�:  'িতন পাহােড়র েকােল'  

        কিব শ�� চে�াপাধ�ায়। 

�স�:  িতন পাহােড়র েকােলর অপ�প �াকৃিতক েসৗ�য �। 

ব�াখ�া:  িতন পাহােড়র অরণ�ময় পটভূিম নকশী কাথঁার মেতাই বণ �ময় েযখােন যাি�কতা েথেক 
উ�ু� জীবন  িশ�র আন�-উ�ােসর ন�ায় বাধঁনহারা। 

          

অথবা যু� �� 

 
সূ� : 'একাকাের'  

         কিব  সুভাষ মুেখাপাধ�ায়। 

�স�: জািত ধম � িনিব �েশেষ পিৃথবীর সকল মানুেষর একতা। 

ব�াখ�া: ধম�য় হানাহািন ও িবেভেদর মােঝ মােয়েদর স�ীিত। িব� মাতৃ�েবাধ। 

[ * িনভ� �ল সূে�র জন� – 1 ন�র 

   * পথৃক ভােব �স� উে�েখর  জন� - 1 ন�র 

   *  ব�াখ�ার জন� - 3 ন�র ]  

 

 



15.প�রচনা  ব�ুেক /  বাবােক         ( েযেকােনা এক�ট)                                                     ( 1X5)                                        

* অবয়ব সং�ােন তািরখ, ে�রেকর �ঠকানা বা �ান , সে�াধন ও সমাি�সচূক পদ ও পে�র েশেষ  
মূল িবষেয়র েথেক িকছ�   দরূ� বজায় েরেখ �ত�ভােব �াপেকর নাম �ঠকানা িদেত হেব ।  

এই ে�ে� ধায �  -      2 ন�র 

* পে�র িবষয়ব�র জন� ধায �  -    3 ন�র ( ব�ব�  স�ঠক হেল  নূ�নতম ধায �  -  2 ন�র)  

অিতমারীেত গহৃব�ী অব�া ও েসে�ে� েমাবাইেলর উপেযািগতার িবষয়�ট �ধান  

   অথবা যু� �� 

আ�হী অথচ গিরব িশ�েদর জন� এক�ট লাইে�রী ৈতিরর �েয়াজনীয়তা ও পদে�প 
উে�খ করেত হেব। 

16. অনুে�দ রচনার ে�ে� – (  েযেকােনা এক�ট)                                                ( 1X5)                                     

                         *  উপ�াপনার জন� ধায � – 1 ন�র 

                         *   িবষয়ব�র স�ঠক িবে�ষেণর   জন� ধায � – 3 ন�র 

                          *  ভাষা দ�তার জন� ধায � – 1 ন�র 

 

A]  বত�মান িশ�াথ�রা/ ছা�ছা�ীরা  িবিভ� কারেণ ই- বুেকর উপর িনভ�রশীল – েসই 
কারণ�িলর উে�খ �েয়াজন । েসই  িনভ�রশীলতা কতটা েযৗ��ক ও উপকারী তার িবে�ষণ 
থাকেব। 

B]  �কৃিতর েসবায় মানুষ িকভােব তার অনুভূিত ও দািয়��ােনর পিরচয় িদেয়েছ তার 
িবে�ষণ থাকেব , অন�িদেক  �কৃিতর অফুর� দােনর ব�াখ�া �েয়াজন। এর িবপরীেত 
উভেয়র আ�াসন েকও উে�খ করেত হেব। 

C]  ঝেড়র িদেন / বহ� তল আবাসন/ ঘের একাকী- এই �েত�ক�ট িবষেয়র � � উপি�িত 
পিরি�িত ও অিভ�তােক িকভােব পু� ও পিরপ� কেরেছ তার উে�খ থাকেব । 
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