
করযভুয ান্নাদদফী কদরজ  

অবযন্তযীণ ভূরযায়ন 

৪থথ সরভস্টায 

রফলয় ঃ  ফাাংরা 

                       অনাথ  সায  

   CC – 8  

সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ  

১। একা কুন্তরা কুন্তরায এক তৃরতয়াাং’ – কায সরখা  সকান যচনায অাং ? কুন্তরায রযচয়    ফক্তফযরিয 

তাৎমথ  উদেখ কয  ? ২+৮  

২। ‘ারত্তত্ব প্রফদে’ ফযক্ত যফীন্দ্রনাদথয সৌন্দমথ বাকফনায রক রযচয় াওয়া মায় সরখ ।  ১০  

৩।  ‘                            -                     এ                                      ।  

 

cc- 9  

সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ  

১।        '             ১১জ                     ৮ জ      , ৩ জ        ,     এ             

                '--         এ                  ?                                  ।  - ১০  

২। .                  ?                                     । - ১০ 

৩। ‘দু খফাদী’ করফতাদত মতীন্দ্রনাদথয দুখ ফাদ রকরূদ ফযক্ত দয়দে তা রফদেলণ কয । - ১০  

 

 



                       cc-10  

 

সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ   

১। ‘দু খফাদী’ করফতায় প্ররতপররত করফয দ খফাদী ত্তায রক রযচয় াও – তা উদেখ কয । - ১০     

২। জীফনানদন্দয ‘ আি ফেয আদগয একরদন’ করফতায  বাফফস্তু– ফযাখযা কয – ১০     

৩। ‘জীফন সদফতা’ কতায় জীফন সদফতা সক ? করফয উররিয আদরাদক  তায  স্বরূ ও বফরষ্ট্য সরখ । ৪+৬   

 

                                                  SEC  (H)  

    সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ   

 

১। প্ররতদফদন কাদক ফদর ? প্ররতদফদদনয সেরন রফবাগ কয । নফগরিত করযভুয  ফাস্টান্ড ম্পদকথ  একরি 

াংফাদ  প্ররতদফদন যচনা কয । ২+২+৬ 

২।  গদফলণা ফরদত রক সফাঝায় ? গদফলণায যীরতদ্ধরত ম্পদকথ সরখ । ১০ 

৩। রনদজয বালায় গল্প সরখ – একজন রযমায়ী েরভদকয জীফন কথা – ১০     

 

 

 

 

 

                                                                 



                                     GE         

    সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ   

১। ফাাংরা গদয ারতয রফকাদ ঈশ্বযচন্দ্র রফদযাাগদযয  অফদান উদেখ কয । - ১০ 

২। ফরিভচন্দ্র , যফীন্দ্রনাথ এফাং যৎচন্দ্রয সরখা যাজননরতক উনযাগুররয নাভ উদেখ কদয 

সমদকান একরি উনযাদয যাজননরতক রযদফ ফযাখযা কয । - ১০  

৩। ফাাংরা নািক  রফকাদ  ভধুূদন দদত্তয অফদান  মথাদরাচনা কয। - ১০   

 

 

                          GCC  - T – 4  

সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ   

১. কৃষ্ণকাদন্তয উইর উনযাদ কৃষ্ণকান্ত কতফায উইর রযফতথন কদযরেদরন ? উইর রযফতথদনয 

কাযণগুরর আদরাচনা কয । ২+৮  

২।  রূক- াদিরতক নািক রাদফ ‘ডাকঘয’ নািদকয াথথকতা সদখাও ।   

৩। ‘রফদফচনা অরফদফচনা’ প্রফদে  যফীন্দ্রনাথ প্রাচয-প্রাশ্চাতয ারতয ভনস্কতায সম অরবনফ তুরনা 

সিদনরেদরন তায রযচয় দাও । - ১০  

 

                     SEC ( General )    

সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ   

১। প্ররতদফদন ফরদত রক সফাঝ ? প্ররতদফদন যচনাদত  সকান সকান রফলয়দক ভানযতা সদওয়া  

রভচীন ফদর ভদন কয – ১০    



২। গদফলণা কাদক ফদর ? এয প্রচররত  যীরত দ্ধরতগুরর রক রক ?  - ৫+৫  

৩। ফতথভান ভাদজ রফজ্ঞাদনয প্রবাফ এফাং কামথকারযতা ম্পদকথ একরি প্রফে সরখ – ১০  

 

                    LCC ( General)  

            সম সকান একরি প্রদেয উত্তয সরখ   

 

১। যফীন্দ্রনাদথয ‘ভুক্তধাযা’ সকান সেরনয নািক ? সই সেরনয রক রক বফরষ্ট্য এই নািদক াওয়া 

মায় ? ৩+৭  

২। ‘অরতরথ’ গদল্পয নাভকযদণয াথথকতা রফচায কয । - ১০ 

৩। ‘ফনরতা সন’ করফতারি সকান কাফযগ্রদে াংকররত ? এই করফতায় সপ্রদভয সম  রফরষ্ট্রূ 

পুদি উদিদে তায উস্থান ঘিাও।  ১+৯  

 

 


