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BENGALI  .oN edoC105  

 

         The Question Paper is divided into  Three Sections 

 

SECTION – A :   READING  :      10 Marks 

SECTION – B :   GRAMMAR :     05Marks 

SECTION -  C:  LITERATURE :    25 Marks 
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Class – XII (2021 – 2022) 

Subject – Bengali(C :edo105)  

I-MRET 

সময়  :৯০  মমমিট                   সববমমাট অঙ্ক  :৪০  

  :dewollA emiT90 :skraM mumixaM             setuniM 40  

 

)QCM( REPAP EPYT EVITCEJBO 

 

SECTION-A )Reading ) 

(Unseen Comprehension) 

 

*QUESTION NUMBER                             *DISTRIBUTION OF MARKS 

                   EXPECTED  /  RIGHT  ANSWERS /  VALUE POINTS 

1. প্রদত্ত অনুচ্ছেচ্ছদয ংশ্লিষ্ট  A – F পর্বন্তপ্রচ্ছেয যর্ম ামিাচারটির ( ৪টির) ঠিক উত্তযটি শ্লনফবাচন কযচ্ছত 

চ্ছফ ।G প্রমেরউত্তযশ্লনফবাচনআবশ্য  

প্রশ্লতউত্তচ্ছযযজনযফযাদ্দনম্বয - 1   [ 1+ 1+1+1+ 1 = 5] 

 

A. ঠিক উত্তয -    .iiস্বাচ্ছদ 

B. ঠিক উত্তয -   .i ভন্তফয ও কাযণ উবয়ই ঠিক 

C. ঠিক উত্তয -   .i ধাাঁ ধায ভান 

D. ঠিক উত্তয -  .iiiতযাচ্ছনয জ্ঞান এতটাই কভ যম,যীক্ষায় যযকভ বার কযচ্ছত াচ্ছয না 

E. ঠিক উত্তয -    .iআট ও যলাচ্ছরা নম্বয যফশ্ল যচ্ছয়চ্ছছ 

F. ঠিক উত্তয -   .iiiযছাচ্ছটাভাভায কাছ যথচ্ছক প্রাইজ শ্লাচ্ছফ আধখানা শ্লঙাড়াাওয়া ভন্দ নয়  -শ্লফচায কচ্ছয । 

G. ঠিক উত্তয -    .iiiশ্লয  +ঈক্ষা  

 

2. প্রদত্ত অনুচ্ছেচ্ছদয ংশ্লিষ্ট  A – F পর্বন্তপ্রচ্ছেয যর্ম ামিাচারটির ( ৪টির) ঠিক উত্তযটি শ্লনফবাচন কযচ্ছত 

চ্ছফ । G প্রমেরউত্তযশ্লনফবাচনআবশ্য  

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   [ 1+ 1+1+1+ 1 = 5] 

 

A. ঠিক উত্তয -   .viবাদ্রভাচ্ছয আগভনচ্ছক 
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B. ঠিক উত্তয -   .iiযছাট ফাচ্চাচ্ছদয শ্লকশ্লনচ্ছক াঠাচ্ছনায চ্ছে 

C. ঠিক উত্তয -   .iপ্রে ও ম্ভাফয কাযণ  -দুচ্ছটাই ঠিক  

D. ঠিক উত্তয -   .iiiযজরুজাচ্ছরভ যথচ্ছক াইপা মাওয়ায চ্ছথ শ্লযশ্লচত টযাশ্লিচারক 

E. ঠিক উত্তয -   .vi লাচ্ছটয কাছাকাশ্লছ, পবা ও সূ্থর 

F. ঠিক উত্তয -   .iযমখাচ্ছন শ্লপচ্ছেয যচ্ছল নায়ক নাশ্লয়কায শ্লভরন যনই 

G. ঠিক উত্তয -   .iiiাতার 

 

 

SECTION – B (Grammar) 

3. প্রদত্তফাগধাযা /প্রফাচ্ছদয যর্ম ামিাপাাঁ চটির ( ৫টির) ঠিক অথবটি অথফাপ্রচ্ছয়াগচ্ছকশ্লনফবাচন কযচ্ছতচ্ছফ 

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   1X5=5  
 

A. ঠিক উত্তয -  ii .মায অচ্ছনক আচ্ছছ তাচ্ছক আচ্ছযা যদওয়ায ভানশ্লকতা অচ্ছথব 

B. ঠিক উত্তয -  ii. যচায ারাচ্ছর ফুশ্লি ফাচ্ছড় 

C. ঠিক উত্তয -  Iv. ‘াচ্ছট াাঁ শ্লড় বাঙা’য ভত  ভচ্ছন র 

D. ঠিক উত্তয -  Iv. ফকধাশ্লভবক 

E. ঠিক উত্তয -   .iiiা  

F. ঠিক উত্তয -   .iiiস্পষ্টফক্তা  

 

 

 

SECTION- C    erutaretiL& Supplementary Reader 

 

4 . গদ্য  যথচ্ছক প্রদত্ত প্রেগুশ্লরযযর্ম ামিাপাাঁ চটির ( ৫টির)  ঠিক উত্তয শ্লনফবাচন কযচ্ছতচ্ছফ। 

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   1X5=5  

 

A. ঠিক উত্তয -    .viএকজচ্ছনয ফদচ্ছর আচ্ছযকজনচ্ছক খাওয়াচ্ছনায উচ্ছদযাগ 

B. ঠিক উত্তয -  .i কামব ও কাযণ- দুচ্ছটাই ঠিক 

C. ঠিক উত্তয -   .iiভৃতুযঞ্জয় খাশ্লনক চ্ছযই আচ্ছছ- এই শ্লভথযা খফয 

D. ঠিক উত্তয -   .iiঅশ্লনয়ভ 

E. ঠিক উত্তয -   .iiiঞ্চাচ্ছয ভন্বন্তচ্ছয আত্মশ্লফচ্ছযাধ জজব শ্লযত ভধযশ্লফত্ত ফাঙাশ্লরয শ্লফযীচ্ছত 

F. ঠিক উত্তয -  .i দজনচ্ছক খুন কযায যচচ্ছয় শ্লনচ্ছজচ্ছক না খাইচ্ছয় ভাযা  
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5. মবতা যথচ্ছক প্রদত্ত প্রেগুশ্লরযযর্ম ামিাপাাঁ চটির ( ৫টির)  ঠিক উত্তয শ্লনফবাচন কযচ্ছতচ্ছফ। 

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   1X5=5  

 

A. ঠিক উত্তয -  ‘ .iiয–ই কশ্লফতায় জাচ্ছগ’  

B. ঠিক উত্তয -   .iকশ্লফয প্রশ্লতশ্লিয়া ঠিক  ,কাযণ বুর  

C. ঠিক উত্তয -   .iiফারুদ  

D. ঠিক উত্তয -    .viশ্লফশ্লধয শ্লফচায  

E. ঠিক উত্তয -   .iপ্রশ্লতফাদ -শ্লফভুখ চ্ছয় থাকচ্ছত   

F. ঠিক উত্তয -   .iকশ্লফয শ্লফচ্ছফক 

 

6. আন্তর্ব ামত  মবতা যথচ্ছক প্রদত্ত প্রেগুশ্লরযযর্ম ামিাপাাঁ চটির ( ৫টির)  ঠিক উত্তয শ্লনফবাচন কযচ্ছতচ্ছফ। 

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   1X5=5  

A. ঠিক উত্তয -  ‘ .iiiফহুর যদফতা ফহু  স্বয’ 

B. ঠিক উত্তয -  .ii যরুয যাজধানী 

C. ঠিক উত্তয -   .iiiআভবাডা 

D. ঠিক উত্তয -   .iiযাজা ুরু 

E. ঠিক উত্তয - .iশ্লযশ্রভী অথচ ফশ্লঞ্চত, ইশ্লতাচ্ছয াতায় অনুচ্চাশ্লযত ভানুচ্ছলয যফাচ্ছধয জাগযণ 

F. ঠিক উত্তয -   .iiiগরচ্ছদয 

 

 

7. িাট  যথচ্ছক প্রদত্ত প্রেগুশ্লরযযর্ম ামিাপাাঁ চটির ( ৫টির)  ঠিক উত্তয শ্লনফবাচন কযচ্ছতচ্ছফ। 

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   1X5=5  

 

A. ঠিক উত্তয -.ii দবকূনয  অশ্লডচ্ছটাশ্লযয়াভচ্ছক .ii অশ্লবনয় যচ্ছল ভদযান কচ্ছয যজনীকাচ্ছন্তয যচয়াচ্ছয ঢচ্ছর 

ড়ায কথা ফরা চ্ছয়চ্ছছ 

B. ঠিক উত্তয -   .iiদবকূনয  অশ্লডচ্ছটাশ্লযয়াভচ্ছক 

C. ঠিক উত্তয -  .viভন্তফয এফং কাযণ  -দুটিই ঠিক  

D. ঠিক উত্তয -  .iiঅল্পফয়ী যজনীকান্ত যমভন দুদব ান্ত অশ্লবনয় কযচ্ছতন ফাধবচ্ছকয য াঁচ্ছছও শ্লতশ্লন যই একইযকভ 

অশ্লবনয় কচ্ছযন  

E. ঠিক উত্তয -   .viকারীনাথচ্ছক যদচ্ছখ                                    

F. ঠিক উত্তয -   .iiফযশ্লক্ত যজনীকাচ্ছন্তয শ্লন :েতা  
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8.  সহায় পাঠ যথচ্ছক প্রদত্ত প্রেগুশ্লরযযর্ম ামিাপাাঁ চটির ( ৫টির)  ঠিক উত্তয শ্লনফবাচন কযচ্ছতচ্ছফ। 

প্রশ্লত উত্তচ্ছযয জনয ফযাদ্দ নম্বয - 1   1X5=5  

A. ঠিক উত্তয -  ii. শ্লনচ্ছফদন যকাচ্ছযয 

B. ঠিক উত্তয -  i.দারু 

C. ঠিক উত্তয -   .iiiএকটি জশ্লভদাশ্লয আইন    

D. ঠিক উত্তয -   .viভন্তফয এফং কাযণ  -দুটিই ঠিক  

E. ঠিক উত্তয -   .iiডারুযা  শ্লনচ্ছজচ্ছদয অশ্লধকাযচ্ছফাধ ম্পচ্ছকব  চ্ছচতন চ্ছয়চ্ছছ   

F. ঠিক উত্তয -  .iএক গাচ্ছযা চালীচ্ছক একটি ছাতায ফদচ্ছর একটি াশ্লতয দাভ ভাজনচ্ছক শ্লদচ্ছত য় 

          ---------------------------------------------------------------- 

 


