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General Instructions:
(i) Approximately 15 minutes is allotted to read the question paper and revise the answers.
(ii) The question paper consists of 21 questions. All questions are compulsory.
(iii) Internal choice has been provided in some questions.
(iv) Marks allocated to every question are indicated against it.
N.B.: Check that all pages of the question paper is complete as indicated on the top left
side.

SECTION -A
পাঠ (Reading)
1. নিচের পাঠটি মচিাচ াগ নিচে পড়ঃ
আিন্দবাজারপনিকাঃ নিজস্ব সংবািিাতাঃ কলকাতাঃ ৮ অচটাবর,২০২০: ২০২০-র সাহিত্যে ন াত্েল পু রস্কার নপত্ল আত্েহরকা
কহে লু ইস গ্লাক। জন্ম ১৯৪৩। এই পু রস্কাত্রর হপছত্ রত্েত্ছ যাাঁর কােে একত্কর সত্ে হেশ্বজ ী যার গভীর সংত্ াগ, এে টাই জা াত্ া
িত্েত্ছ সু ইহিশ অ্োকাত্িহের যরত্ে।
এ েছর গ্লাক াাঁত্ের হপছত্ নেত্ল এই পু রস্কার হজত্য হ ত্ল যাাঁত্ের েত্যে রত্েত্ছ কা াহিো নলহিকা োগগাত্রট অ্োটউি এেং জাপাহ
নলিক িারুহক েুরাকাহের েত্যা েেহিত্ব। গ্লাক এর আত্গ নপত্েত্ছ পু হলৎজার (১৯৯৩) , ইউ এস নপাত্েট লহরত্েট (২০০৩-২০০৪)
ইযোহে পু রস্কার।
লু ইস এহলজাত্েথ গ্লাত্কর জন্ম হ উ ইেকগ শিত্র, নেত্ে ওঠা হ উ ইেত্কগ র লং আইলোত্ে। গ্লাত্কর কহেযাে উত্ঠ এত্সত্ছ ো ে জীেত্ র
হেহভন্ন সঙ্কট, অ্হভপ্সা এেং অ্েশেই প্রকৃহয। হ িঃসেযা এেং হেষণ্ণযা যাাঁর কহেযার অ্ েযে লক্ষণ। আত্লাচকরা যাাঁর কহেযাে িাঁত্জ
নপত্েত্ছ আত্মজজেহ কযার সত্ে ধ্রুপেী হেত্থর গূ ঢ় আন্তসগম্পকগ । যাাঁর রচ াে অ্ত্ ত্কই রাইত্ র োহরো হরলত্ক এেং এহেহল
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হিহক সত্ র উত্তরাহযকারত্ক িুাঁত্জ পা । নসহেক নথত্ক নেিত্ল গ্লাক, পহিহে হেত্শ্বর েূল যারার কহেযা নথত্ক হ ত্জত্ক হেহিন্ন রাত্ি হ
েত্ল চত্ল।
১৯৬৮ সাত্ল যাঁ র প্রথে কােেগ্রন্থ ‘োর্স্গে গ’ প্রকহশয িে। ২০১৪ সাত্ল প্রকাহশয িত্েত্ছ যাাঁর সেগত্শষ কােেগ্রন্থ ‘ত্েথেু ল অ্োে ভাচগু োস
াইট’। ২০১২-এ যাাঁর কােে সংকল ‘ত্পাত্েেস ১৯৬২-২০১২’ লস এত্েত্লস টাইেস েু ক প্রাইজ প্রাপ্ত িে। এর োইত্র রত্েত্ছ যাাঁর
কহেযা সংক্রান্ত প্রেত্ের েই ‘প্রুেস অ্োে হথত্োহরজ’, ‘আত্েহরকা অ্হরহজ োহলটি’। হ ত্জত্ক নকা ও হেত্শষ অ্হভযাে নেিত্য চা া
গ্লাক। এে হক হ ত্জত্ক ‘ত্েহেহ র্স্’ েলত্যও হযহ ারাজ। েরং জীে ও েৃ যুের শ্বাশ্বয রিসে আর প্রকৃহযর অ্হ িঃত্শষ রিসেেেযাত্কই
হযহ িুাঁত্জ চত্ল যাাঁর কাত্েে।
৭৭ েছর েেহস গ্লাক ু ি রত্েত্ছ ইত্েল হেশ্বহেেোলত্ে অ্যোপ ার কাত্জ। এই েু িূত্যগ হযহ েোচুত্সটত্সর নকহিজ শিত্রর োহসন্দা।
(বানান অপরিবরতি ত)

প্রাে ৫ থেচক ১০ টি শচে নিচের প্রশ্নগুনলর উত্তর িাওঃ
(ক) কত তারিখে েবিটি প্রকারিত হখেখে?

1

(ে) গ্লাক ককান রবষখে কনাখবল পু িস্কাি কপখেখেন?

1

(গ) গ্লাখকি জন্ম ককান সাখল?

1

(ঘ) গ্লাক এি আখগ কী কী পু িস্কাি কপখেখেন?

1

(ঙ) গ্লাখকি পু খিা নাম কী?

1

(চ) গ্লাত্কর জন্ম নকাথাে?

1

(ছ) গ্লাত্কর নলিা প্রথে কােেগ্রত্ন্থর াে কী?

1

(জ) নকা সাত্ল গ্লাত্কর নশষ কােেগ্রন্থ প্রকাহশয িে?

1

(ঝ) গ্লাক এই েুিূত্যগ নকা শিত্রর োহসন্দা?

1

(ঞ) সহে হেত্িে কর : পু রস্কার

1

SECTION -B
রচনা ও নননমি নি ( Writing and Composition)
2. নিচের থ থকািও একটি নবষে থবচে নিচে ১০০ থেচক ১৫০ টি শচের মচযে উত্তর িাওঃ
(ক) যুহে নযাোর েেু র পহরোত্রর সাত্থ নযাোর ছু টি কাটিত্ে এত্সত্ছা । যাাঁত্ের আপোেত্ িু হশ িত্েত্ছা েত্ল য েোে জাহ ত্ে নযাোর
েেু র োো-োত্ক একটি হচঠি নলত্িা ।
অথবা
2
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(ি) হ ত্চর সূ ত্রগুহল হেত্ে একটি গল্প রচ া কত্র যার একটি উপ ুি াে োওিঃ
সূ গ আর োযাত্সর েত্যে োরুু্ণ ঝগড়া……ত্ক নেহশ শহিো ………যারা এক পথচারীর ওপর যাত্ের শহি পরীক্ষা করত্য
চাইল………ত্ক নসই পথচারীর গাত্ের নকাটটি িু ত্ল হ ত্য পাত্র………োযাস নজাত্র েইত্য লাগত্লা, নলাকটি গাত্ে নকাটটি আর
জহেত্ে হ ত্লা……এোর সূ ত্ গর পালা……সূ গ যার নযজ োহেত্ে যুলল ক্রেশ……কলাকটিও এখক এখক তাি সব জামা েু খল
কেলখলা…………বারজ োয করত্লা সূ র্ি।

3. প্রায় ৪০ থথকে ৫০ টি শকে ননকচর থে থোনও এেটি প্রকের উত্তর দাওঃ

4

(ক) যুহে নযাোর পু রত্ া চার চাকার গাহেটি নেত্চ নেত্ে পহরকল্প া কত্রত্ছা। প্রত্োজ ীে সেস্ত হেেরণ হেত্ে স্থা ীে সংোেপত্ত্র প্রকাত্শর
জত্ ে একটি হেজ্ঞাপত্ র িসো তযহর কর।
অথবা
(ি) যুহে অ্ে / অ্েহন্তকা। নযাোর পাোর উেোত্ (Park) নেত্ের হ ত্চ একটি েোগ কুহেত্ে নপত্েত্ছা াত্য টাকা পেসা সি গুরুত্বপূ ণগ
হথপত্র রত্েত্ছ। উপ ুি প্রোণ সি থাথগ োহলকত্ক নসগুহল সংগ্রি করার আত্েে জাহ ত্ে উেোত্ র হেজ্ঞহপ্ত েলত্ক ( Notice Board)
একটি হেজ্ঞহপ্ত োও।

SECTION - C
বযােরণ ও অনু বাদ ( Grammar and Translation)
4. ননকচর নবেল্পগুনি থথকে সঠিে উত্তরটি থবকে নাওঃ
(ক) প্রহয েত্গগর হিযীে ও চযুথগ েত্ণগর উচ্চারত্ণর সেে ‘প্রাণ’ ো হ িঃশ্বাত্সর প্রােলে থাত্ক েত্ল এগুহলত্ক েলা িে(i) অ্ত্ াষ েণগ

(ii) ন াষ েণগ

(ii) অ্ল্পপ্রাণ েণগ

(iv) েিাপ্রাণ েণগ

(ি) আহজ> আইজ- কী যরত্ র ধ্বহ পহরেযগ িত্েত্ছ –

1

1

(i) স্বরভহি

(ii) অ্হভশ্রুহয

(iii) অ্হপহ হিহয

(iv) েেে সংগহয

(গ) পরস্পর সহন্নহিয দুটি েত্ণগর হেল ত্ক েত্ল-

1

(i) সহে

(ii) প্রযেে

(iii) কারক

(iv) পে
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( ) ে, এ, নয – এগুহল নকা হেভহি-

1

(i) চযুথী হেভহি

(ii) পেেী হেভহি

(iii) ষষ্ঠী হেভহি

(iv) সপ্তেী হেভহি

(ঙ) ‘অ্ত্ের হি’ োত্ িল -

1

(i) নোকাহের েল

(ii) অ্সিাত্ের একোত্র অ্েলম্ব

(iii) দুলগভ েশগ

(iv) েেথগ আত্েে

5. সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও:
(i) স্বরাগে

1

(ii) উষ্মেণগ

1

6. সনি েরঃ
(i) জ + এক

1

(ii) তগ+ অ্ক

1

(iii) হে+ নছে

1

7. অথি উকেখ েকর বােযরচনা েরঃ
(i) আষাত্ঢ় গল্প

1

(ii) নঠাাঁটকাটা

1

8. োরে-নবভনি ননণি য় েরঃ
(i) নেত্েটি স্কুল পালাত্য হগত্ে যরা পত্ে নগত্লা।

1

(ii) েইটি নটহেত্ল রািা আত্ছ।

1

(iii) হেকাশ এোত্রও অ্ত্ঙ্ক নেল কত্রত্ছ।

1

9. বাংিায় অনু বাদ েরঃ
(i) There are four weeks in a month.

1

(ii) Do you study every day?

1
4
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(iii) The vehicle arrived late.

1

(iv) Love never gives up.

1

(v) I did it.

1

SECTION -D
সানহিয – গদযাংশ ও পদযাংশ ( Literature)
10. ননকচর নবেল্পগুনি থথকে সঠিে উত্তরটি থবকে নাও:
(ক) হেশ্বম্ভর োেু হছত্ল েটিত্কর –

1

(i) কাকা

(ii) োো

(iii) োো

(iv) োো

(ি) ‘আেরা’ কহেযাে ‘েীর সন্নোসী’ েলত্য কাত্ক নোঝা িত্েত্ছ -

1

(i) রােকৃষ্ণ

(ii) তচয ে

(iii) হেত্েকা ন্দ

(iv) নলাক াথ

(গ) ৃ যেকালী হছল -

1

(i) োহের োসী

(ii) রাত্ের নো

(iii) ারােণীর নো

(iv) হেগম্বরীর ো

( ) োদুর হেপত্নীক জীে কয েছত্রর -

1

(i) কুহে

(ii) হযহরশ

(iii) চহিশ

(iv) পোশ

(ঙ) ‘ভারযেষগ’ পাত্ঠর নলিত্কর কলকাযাে োসার কাত্ছ হছল একটি (i) নজলিা া

(ii) হচহরোিা া

(iii) িািারিা া

(iv) েুহেিা া

5
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২০ থথকে ২৫ টি শকে ননকচর প্রেগুনির উত্তর দাও:
11. “োো, োর কাত্ছ কত্ে াে?” - কথাটি নক েত্লহছল? কি কাত্ক নস এই কথা েত্লহছল ?

1+1=2

12. স ায পু ত্র নকা নেেযাত্ক নকন্দ্র কত্র প্রহযেছর প্রকাণ্ড উৎসে িে? এই নেেযার োিত্ত্মের জ্বলন্ত প্রোণ কী ?

1+1=2

13. ‘জলত্ াগ’ েলত্য কী নোত্ঝা? েলািার কী ?

1+1=2

14. “টাকা দুহেত্ র, হকন্তু যেগটা ন হচরহেত্ র”। – কথাটি নক কাত্ক কি েত্লহছত্ল ?

1+1=2

15. ‘ভারযেষগ’ পাত্ঠ নলিক কয েছর আত্গ কলকাযাে এত্সহছত্ল ? যি নলিত্কর েেস কয হছল ?

1+1=2

16. ‘যু লােহন্দর’ কহেযা অ্ ুসাত্র প্রকৃযপত্ক্ষ নেেযা ো ঈশ্বত্রর োস নকাথাে? ঈশ্বর ো প্রভু কার কাত্ছ োাঁযা থাত্ক ?

1+1=2

েম-কবনশ ৪০ থথকে ৫০ টি শকে ননকচর প্রেগুনির উত্তর দাও :
17.(ক) েটিকত্ক যার ো কার সাত্থ নকাথাে পাঠিত্ে হেত্ল ? নসিাত্ নক নক হছল ? নসিাত্ হগত্ে যার প্রাণ িাাঁহপত্ে উত্ঠহছল নক ?
1+1+2=4
অথবা
(ি) ‘ভারযেষগ’ পাত্ঠ েৃ দ্ধ নকাথাে েত্স কী পাঠ করহছত্ল ? েইটির নকা অ্ংশ পাঠ করহছত্ল ? নসই পাঠ শুত্ নরাযাত্ের েত্ কী
প্রহযহক্রো টত্যা?
1+1+2=4
18. “এই োংলার োটিত্য গাাঁহথল সূত্ত্র িীরক-িার ।’’ –
(i) নকা কহেযার অ্ংশ?

1

(ii) কহে নক?

1

(iii) নক হকভাত্ে িীরক িার নগাঁত্থত্ছ ?

2

৬০ থথকে ৯০ টি শকে ননকচর প্রেগুনির উত্তর দাও :
19.(ক) “উৎসত্ের পরহে এইসে লইো পাত্লত্ের চণ্ডীেণ্ডত্প আত্লাচ া চহলত্যহছল,”(i) নকা পাত্ঠর অ্ংশ?

1

(ii) নলিত্কর াে কী?

1

(iii) এিাত্ নকা উৎসত্ের কথা েলা িত্েত্ছ?

1

(iv) কী হ ত্ে আত্লাচ া চলহছল, যার সংহক্ষপ্ত হেেরণ োও।

2
6

7

NB -N/B
অথবা
(ি) “ সারা রায নঠঙাত্ে াহক?” –
(i) নকা পাত্ঠর অ্ংশ?

1

(ii) কার নলিা?

1

(ii) নক কাত্ক উত্েশ কত্র এ কথা েত্লত্ছ ?

2

(iii) কাত্ক নক নঠঙাত্ া িহিত্লা?

1

20. (ক) “ ে নেত্ল নেখ্ নেহি যুই নচত্ে – নেেযা াই ত্র।” –
(i) নকা কহেযার অ্ংশ ?

1

(ii) কহে নক?

1

(iii) নকা েূল কােেগ্রন্থ নথত্ক সংকহলয?

1

(iv) কহের েত্য নেেযা প্রাহপ্তর প্রকৃয উপাে কী?

2
অথবা

(ি) “ এয নিত্ে যেু হে াহি ওত্ঠ ে টা িাও যত্ে কচু নপাো , িাও যত্ে ণ্টা ।” –
(i) নকা কহেযার অ্ংশ?

1

(ii) কহের াে কী?

1

(iii) কহে য রকত্ের িাোত্রর াে কত্রত্ছ , যার েত্যে িাওো াে এেং িাওো াে া, এে পাাঁচটি কত্র উোিরণ োও।

3

21. ‘কের’ কহেযাটির ােকরত্ণর সাথগকযা আত্লাচ া কত্রা।

5
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