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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 24 main questions. All questions are compulsory
iii) Marks are indicated against each question
iv) Internal choice has been provided in some questions.
N.B: Check that all pages of the question paper is complete as indicated on the top left side.

িন িলিখত অংশটৄকৄ ভােলা কের পেড় তিলর উ র িলখঃভারেতর থম ধানম ী পি ত জহরলাল নেহ র চ চ ায় ভারেতর পারমাণিবক গেবষনার
সুচনা হল এ দেশ। 1948 সােলর এি েল চালু হেলা পারমাণিবক শি কিমশন, 1954 সােলর জানুয়ারী মােস
ািপত হেলা পারমাণিবক শি উৎপাদেনর গেবষণা ক ে েত, কে গিঠত হেলা নতৄন সরকাির দ র
পারমাণিবক শি দ র, তারপর
হেলা পারমাণিবক চৄি র কাজ, আ ারা, সাইরাস, কারিলনা, পূিনমা, ুব
ইত ািদ ভॆিত নামকরণ করা হল চৄি িলর, হেলা পারমাণিবক শি উৎপাদন।
থম িবে ারণ হল 1978 সােলর ম মােস, ভারত পৗেছ গেলা দীঘ িত ার সাফেল র য়াের,
ভারেতর পারমাণিবক িবে ারণ ঘটল রাজ ােনর পাখরান অ েলর ভৄগেভ।
ধানম ী ইি রা গা ী ঘাষণা করেলন ভারেতর এই পারমাণিবক িবে ারণ যুে র উে েশ নয়,
িনতা ই জনকল ােনর কােজ ব বহােরর জন । তেব দশবাসীর কল ানকেম ি যু হল পারমাণিবক শি । অিধক
সফল উৎপাদন, কীটনাশক ঔষিধ, খাদ শস সংর ণ, জিটল সব রােগর িচিকৎসা ইত ািদ কােজও িনেয়ািজত
হেলা পারমাণিবক শি । 1998 সােলর 21 ম রাজ ােনর পাখরােন আবার পরপর িতনিট পরমানু িবে ারণ
ঘটায় ভারত। এই িবে ারণ ভারতেক হাইে ােজন বামা তরীর সাফল এেন িদল।
ভারেতর তৎকালীন ধানম ী অটল িবহারী বােজপয়ী িনভ ক কে বেলন ভারত দেশর িনরাপ ার
ােথ এই িবে ারণ ঘিটেয়েছ, কােনা দশেক আ মন করা ভারেতর উে শ নয়।
ায় 5 থেক 10িট শে নীেচর তিলর উ র িলখঃ(i)
ভারেতর থম ধানম ীর নাম কী ?
1
(ii)
পারমাণিবক শি িমশন কেব থেক চালু হেলা?
1
(iii) িতনিট পারমাণিবক চৄি র নাম িলখ?
1
(iv) ভারেত থম কেব পারমাণিবক িবে ারণ হেলা?
1
(v)
ইি রা গা ী কী ঘাষনা করেলন ?
1
(vi)
দশবাসীর কী কী কল ান কেম পারমাণিবক শি িনযু হেলা?
1
(vii)
পাখরান কাথায় অবি ত ?
1
(viii) পাখরােন কান সােল পর পর িতনিট িবে ারণ ঘটাল ভারত?
1
(ix) িবপরীত শ িলখঃ- ‘উে শ ’
1
(x)
রাজ ােনর পাখরােন পরমানু িবে ারণ ঘটায় ভারত। নীেচ দাগ দওয়া পদিটর কারক িননয় কর। 1
1.

2

2.
(a)

(b )
3.
(a)

(b)

4.
5.

6.
7.
8.

9.
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িবভাগ - খ (রচনা ও িনিমিত)

িন িলিখত তিলর উ র 200-250 িট শে র মেধ লখঃমেন কর তৄিম রমা / দীপক “Kohima Little Flower” েল একজন স ীত িশ ক/িশি কার (Music
Teacher) দরকার। তৄিম তামার সম যাগ তার পিরচয় িদেয় েলর অধ ে র কােছ একিট আেবদন
প িলখ ।
অথবা
6
তামােক তামার িবদ ালেয়র াতঃকালীন সভােত ‘ব বহার’ (behaviour) স ে বলার জন একিট
ভাষণ ত করেত বলা হেয়েছ।
িন িলিখত তিলর উ র 50 িট শে র মেধ লখ।
তামার মাসী চাকিড় সূে কালকাতা বদিল হেয় গেছন। িতিন তার আসবাবপ িল িন
(furniture)িবি কের দেবন বেল মেন কেরেছন, তৄিম তামার ানীয় সংবাদপে “েকনা-েবচা”
িবভােগ এই িবষয়িট অবল ন কের একিট িব াপন দাও।
অথবা
4
মেন কর তৄিম তামার িবদ ালেয়র িব ান ােবর স াদক। তৄিম তামার িবদ ালেয় য িব ান
দশনীটা অনুি ত হেব সই দশনীেত েলর ছা েদর যাগদান করার জন একিট িব ি দাও।

িবভাগ - গ (ব াকরণ ও অনুবাদ)

কম কারক কােক বেল ? উদাহরণ দাও।
নীেচ দাগ দওয়া পদ িলর কারক িননয় কর
(a) রাম ভাত খায়?
(b) ফৄটবল খলায় তার নাম আেছ ।
(c) সকােল তৄিম কাথায় িগেয়িছেল?
সি কােক বেল ? উদাহরণ দাও?
সি িবে দ করঃ(a) নের (b) স ীত (c) িন য়
িন িলিখত িবিশ াথক পদতিলর ারা বাক রচনা কর।
(a) সেবধন নীলিমন ।
(b) গাঁজািমল ।
বাংলায় অনুবাদ কর

2
1
1
1
2
1+1+1=3
2

3

Honesty implies being truthful. Honesty means to develop a practice of speaking
truth, throughout life. A person who practice honesty in his/her life, possess
strong moral character. Honest people are sincere, trustworthy and loyal.
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িবভাগ - ঘ ( সািহত )
Prose (গদ াংশ)

10.
11.
12.

‘অনিধকার েবশ’ ছাট গ িটর লখক ক?
1
“চাঁেদর পাহাড়” পাঠিট কার লখা ? এই পাঠিটর ধান চিরে র নাম কী?
1+1=2
িফনল া র যাবার ি মার কাথার থেক ছােড়? ি মাের কান ধরেনর খাদ বশী পিরমােন পাওয়া
যায়?
1+1=2
13.
জয়কালীেদবীর সবেপ া যে র ধন কী িছল ? জয়কালীেদবীর বােনর সােথ িবে েদর স াবনা ঘেটিছল
কেনা ?
1+2=3
14.
ইউেরােপর সবেচেয় বড় বইেয়র দাকানিট কাথায় ? সখােন িগেয় কার কী অিভ তা হেয়িছল?
1+1+1=3
15.
আিওিলও গািও কাথায় জাহাজ ডৄিব হয়? কতজন তারা ডাংগায় উেঠিছল? সখােন কাথায় তারা
আ য় িনেয়িছল এবং িকেসর গ েনিছল?
1+1+1+1=4
16. (a) িফনল াে
ব িট কী ধরেনর পাঠ ? িফনল াে কারা বাস কের? িফনল াে অপর নাম কী ?
িফনল াে যাবার থম ব রিটর নাম কী? এসিকেমা কােদর বলা হয়?
1+1+1+1+1=5
অথবা
(b) “ঠাকৄরমা, কাকাবাবু ৄধায় কাঁিদেতেছন, তাঁহােক িক ধ আিনয়া িদব িক?”
(i) কান পােঠর অংশ?
(1)
(ii) উি িট কার ?
(1)
(iii) ‘ঠাকৄমা’ বলেত কােক বাঝােনা হেয়েছ ?
(1)
(iv) ‘কাকাবাবু’ ক ?
(1)
(v) কন কাকাবাবু কাঁদেছন ?
(1)
Poetry (কিবতা)
17.
কিব মধুসূদন দে র থম সাথক বাংলা নাটেকর নাম কী?
1
18.
‘বাল লীলা’ কিবতািট কান রেসর পদ এবং কান
থেক এই কিবতািট সংকিলত করা
হেয়েছ ?
1+1=2
19.
“দানব সংহার মানেবির কাজ” - কান কিবতার অংশ? কিবর এই উি র কারণ কী ?
1+2=3
20.
“এ িতেনর ছল সম ছল র এ কৄ আশার” - কিবতািট কার রচনা? ‘এিতন’ বলেত কান িতেনর কথা বলা
হেয়েছ? “এিতেনর ছল সম” - কিব পংি িটর মাধ েম কী বাঝােত চেয়েছন?
1+1+2=4
21.(a) দানব সংহার মানেবির কাজ, দধীিচর হাড় ইে র হােত (i) কান কিবতার অংশ
1
(ii) কিব ক ?
1
(iii) দধীিচ ক িছেলন ?
1
(iv) ইে র পিরচয় দাও।
1
(v) দধীিচর হাড় িদেয় ই কী কেরিছেলন ?
1

4

(b) ‘বাল লীলা’ কিবতািটর সারমম িলখ ?

অথবা

Fiction (কথাসািহত )
22.
কা কাথায় ফৄটবল ম াচ দখিছল ? সখােনকী ঘেটিছেলা?
23.
কােদর বাড়ীেত যা া হেয়িছল? যা ার নাম কী িছল ? কা ক ক দিড় ধরেত
বেলিছেলন?
24. (a) “ কা ের আমার মািসমাও এেসেছন য । আিম আর বািড় িকের যাব না” (i) কার উি ?
(ii) কা ক ?
(iii) ব ার এ প উ করার কারণ কী ?
অথবা
(b ) ই না থর চির িচ ণ কর।
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2021/XI/BNG/1

(5)
1+1=2
1+1+1=3
1
1
3
(5)

