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প্রান্তিক ংখ্যাগুন্তর ূর্ণভান ন্তনর্দণ ক।
ঈত্তয মথাম্ভফ ন্তনর্জয বালায় লরখ্া ফাঞ্ছনীয়।
Group-A(Theory)
১। লম-লকার্না একটি ংর্কত ূত্র ফরম্বর্ন ঈমুক্ত ন্তর্যানাভ গল্প যচনা কর্যা।(কভর্ফন্ত ৩০০ ব্দ) ১ X
১০=১0
(ক) ংর্কত ূত্রঃ- ন্তনন্তফড় ফলণর্ – ফনযাপ্লান্তফত গ্রাভ – প্রফর লরাত – লবরায় লবর্ মার্ে দুটি ন্তশু – ন্তনর্জয জীফন
ন্তফন্ন কর্য তার্দয ঈদ্ধায কযর এক গৃফধূ।
(খ্) ংর্কত ূত্রঃ- এক ঙ্কাযী ন্তিত – লখ্য়া লনৌকার্ত নদী ায ন্তের্রন – ভান্তঝয জ্ঞতায় তাাঁয তান্তেরয প্রকা
– ভান্তঝ লরখ্াড়া লর্খ্ ন্তন শুর্ন ন্তিত ফরর্রন ভান্তঝয জীফন অট অনাআ ফযথণ – লনৌকা মখ্ন
ভাঝ নদীর্ত – প্রফর ঝড় ওর্ে – ভান্তঝ ফর্র – লনৌর্কা ডু ফর্র াাঁতায ন্তদর্য় ল প্রয়ার্র্ ফাাঁচর্ফ –
বীত ন্তিত ফর্রন, - ন্ততন্তন াাঁতায জার্নন না – ভান্তঝ ফর্র – ন্তির্তয জীফন ললার অনাআ ফযথণ।
(গ) ংর্কত ূত্রঃ- যফীন্দ্রনাথ লযাজ ন্তফকার্র চা লখ্র্তন – ছাত্রযা অর্তন ড়র্ত – তাাঁর্দয ভর্ধয প্রভথনাথ ন্তফী খ্াদয
যন্তক ন্তছর্রন – একন্তদন দুুর্য বৃ তয াধুচযর্ কন্তফয জনয একগ্লা ানীয় ন্তনর্য় এর। প্রভথয রুব্ধ
দৃন্তি – কন্তফয কথায়য বৃ তয অয এক গ্লা ানীয় ন্তনর্য় এর – প্রভথ ানীয় লখ্র্য় খ্ুফ তান্তযপ
কযর্রন – নয ছাত্রযা ন্তংর্ কযর। যফীন্দ্রনাথ ফরর্রন – ন্তনভাতায জর।
২। লম-লকার্না একটি ন্তফলয় ফরম্বর্ন প্রফন্ধ লরর্খ্াঃ (কভর্ফন্ত ৩০০ ব্দ)
১ X ১০=১০
(ক) লতাভায ন্তপ্রয় কন্তফ।
(খ্) লতাভায ন্তপ্রয় কথাান্তন্ততযক।
(গ) দ্রফযভূরয ফৃন্তদ্ধ ও ভাজ জীফর্ন তায প্রবাফ।
(ঘ) ন্তিত জন্ ফর্লণ ন্তফদযাাগয।
(ঙ) ফতণ ভান ফৃদ্ধ-ফৃদ্ধায ভযা।
৩। লম-লকার্না দু’টি(২) প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ
২ X ৫=১০
(ক) দু’টি ঈদাযর্ র্মার্গ ন্তিভফঙ্গ ফাংরা অকার্দন্তভ গৃীত ‘ন্তক’ ও ‘কী’ র্ব্দয প্রর্য়াগর্বদ ন্তনর্ণয় কর্যা।
(খ্) ফাংরা অকর্দন্তভ ন্তনর্দণ ন্তত ন্তবন্ন র্থণ ‘নীচ’ র্ব্দয ফযফায ঈর্েখ্ কর্যা।
(গ) ফাংরা অকার্দন্তভ গৃীত ‘ঙ’ এফং ‘ংং’(নুস্বায)এয প্রর্য়াগ ঈদাযর্ ন্তনর্ণয় কর্যা।
(ঘ) কন্তরকাতা ন্তফশ্বন্তফদযারয় কতৃণক গৃীত ফানান ন্তফন্তধর্ত ‘আ’, ‘ই’ –এয ন্ততনটি প্রর্য়াগ ঈর্েখ্ কর্যা।
৪। বু র ফানা ংর্াধন কর্যাঃ (১০টি)
১ X ১০=১০
ংক, দূগণা, স্বাথণক, প্রন্ততর্মাগীতা, ান্তযন্তযক, লবৌর্গান্তরক, অীল, দান্তযদ্র, ুষ্পাঞ্জরী, ন্তযস্কায, ুযষ্কায,
ফর্দাাধযায়,
দুযাফস্থা, লড়্ন্তযু
Group-B(Internal Assessment)
১। লম-লকার্না ন্ততনটি প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ
৩ X ২=৬
(ক) ‘অচামণয’ / ‘অচামণ’ – ফতণ ভার্ন লকান্টি প্রচন্তরত? ‘অচামণ’ র্ব্দয দুটি থণ লরর্খ্া।
(খ্) লছার্টাগল্প কার্ক ফর্র?
(গ) প্রফন্ধ কার্ক ফর্র?
(ঘ) স্বযাি ও ফযঞ্জনাি ব্দ ফরর্ত কী লফাঝ?
(ঙ) ‘তদ্ভফ’ ব্দ কার্ক ফর্র?
(চ) ‘ঘট’ ও ‘ঘটী’ ব্দ দুটিয ভর্ধয তপাৎ কী?
(ছ) লকান্ যীন্তত নুমায়ী ‘কান্তত্তণক’ ও ‘কত্তণ া’ ব্দ দু’টি মথাক্রর্ভ ‘কান্ততণক’ ও ‘কতণ া’ র্য়র্ছ।

২। লম-লকার্না চাযটি(৪) প্রর্েয ঈত্তয দাওঃ
(ক) ফাংরা লছাটগর্ল্পয বগীযথ লক?
(খ্) ‘প্রফন্ধ’ র্ব্দয থণ কী?
(গ) ‘চরন্তিকা’ নাভক ফাংরা ন্তবধানটি কায লরখ্া?
(ঘ) ‘কী’ – এআ ফানার্নয প্রফতণ ক লক?
(ঙ) ‘াধাযর্ বালা ন্তফজ্ঞান ও ফাংরা বালা’ – ফআটি কায লরখ্া?
(চ) ‘ন্তক ন্তরন্তখ্ লকন ন্তরন্তখ্’ গ্রন্থটিয যচন্তয়তা লক?
(ছ) ‘ফানানন্তফন্তধয লগাড়ায কথা’ প্রফন্ধটি কায লরখ্া?
(জ) ‘ফাংরা ব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থটি লক ন্তরর্খ্র্ছন?

১ X ৪=৪

