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Question 
যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও। answer any two question  (2×5=10) 

 
বোাংলো  

CC 1A ১) ‘ োয়মক োবোক ে আশীববোদ  টর, যে  টিট  জন্মোন্তকর মঙ্গলোর বৎস হ ’ – োর যলখো য ো  প্রবকের 
অন্তরু্বক্ত উদৃ্ধটি? যসই প্রবকের িোৎপেব সাংকেকপ বেোখেো  র। ২) য শোয় বুুঁদ হকয়  মলো োন্ত য ো  
েুদ্ধ ট কয় র্োবটিকল ? পঞ্চম স্বর  োক  বকল যসই সম্পক ব সাংটেপ্ত পটরচয় ‘বসকন্তর য োট ল’ প্রবে 
অবলম্বক  আকলোচ ো  র। ৩) ‘ োকবের উকপটেিো’ প্রবকে য   উটমবলোক   োকবের উকপটেিো বলো 
হকয়কি িো সাংকেকপ আকলোচ ো  র।  

 
ENGLISH 

L1-1 1) Briefly discuss the characteristics of human language that distinguish it from 
non-human language. ২) What is Standard language? Give some examples of 
Standard English. 3) What is Intrapersonal communication? 

 
HISTORY 

CC – 1A ১) ইটিহোকসর উপোদো  টহসোকব মুদ্রোর গুরুত্ব যলখ। ২) টসেু সর্েিোর প্রধো  ববটশষ্টগুটল বেোখেো  র। 

৩) পরবিবী ববটদ  েুকে  োরীকদর সোমোটজ  অবস্থোর বর্ব ো  র।  

 
দশব  

CC – 1A ১)  েোয় মকি প্রিেকের লের্ বেোখেো  র। ২) সোাংখে  ীর্োকব সৎ োেববোদ প্রটিষ্ঠো  কর ? ৩)শঙ্করক  

অ ুসরর্  কর ব্রকের স্বরূপ বেোখেো  র। 

 
রোষ্ট্রটবজ্ঞো  

CC – 1A ১) প্রোচী  গ্রী  রোষ্ট্রটচন্তোর মূল ববটশষ্টেগুটল সম্বকে সাংকেকপ আকলোচ ো  র। ২) মধেেুেীয় রোষ্ট্রটচন্তোর 
মূল ববটশষ্টেগুটল আলচ ো  র। ৩) প্রো ৃটি  অটধ োর বলকি হবস  ী বুটিকয়কি  িো আকলোচ ো  র। 

Physical 
Education 

CC – 1A ১) শোরীরটশেোর প্রকয়োজ ীয়িো বেোখেো  র। ২) বৃটদ্ধ ও টব োকশর  ীটিগুটল যলখ। ৩) এটশয়ো  যেমস 
সম্বকে সাংটেপ্ত িী ো যলখ।  
 

রূ্কেোল CC – 1A  ১) রূ্-ত্ব  বো টশলোমন্ডল এর ববটশষ্টে যলখ। ২) খট জ  োক  বকল? টশলো েঠ  োরী খট জ  ী  ী? 
৩) পোি-রূ্েোঠট   িকত্তর আকলোক  টহমোলকয়র উদ্ভব বেোখেো  র।  

 
সাংসৃ্কি  

CC-1A ১) ‘টস্থিাং ট কদকশ পৃথ োটদকদশ’ – আকদশটি  ী?  োক  আকদশ যদ  য  ? ২) বক চর য   এবাং ট  
িদ্মকবকশ দুকেবোধক র রোকজে প্রকবশ  কর? বক চকরর বোক ের ববটশষ্টে  ী? ৩) িী ো যলখ - বুদ্ধচটরি  

 

Subject Course 
code 

Question 
যেক োক ো পোুঁচটি প্রকের উত্তর দোও। answer any five question  (4×5=20) 

 
Environm
ent 
Studies  

AECC-1 ১) ট কয়োকি প্রকিো ল (Kyoto-Protocol)  ী? ২) সোইকলন্ট র্েোটল (Silent Valley), ৩) সোমোটজ  
ব সৃজ  ( Social Forestry), ৪) টবশ্ব উষ্ণোয়  (Global Warming)  ী? ৫) Insitu ও Exsitu 
সাংরের্ পদ্ধটি ট ? ৬) েুগ্ম ব  বেবস্থোপ ো (Joint Forest Management)  ী? ৭) অটচরোচটরি 
শটক্ত (Non Renewable energy) ৮) সাংকেকপ বোুঁধ ট মবোকর্র  ুফল  ী?  
 

 

পরীেোর সময় আেোমী ২৮/০১/২০২২, যবলো ১২িো যথক  দুপুর ২যিো। ট টিষ্ট সমকয়র মকধে উত্তর টলকখ যসই টদক র মকধেই ট কে 
উটিটখি ইকমইল আইটিকি সোবকজক্ট অ ুসোকর যমইল  রকি হকব। উত্তরপত্র A4 যপপোকর টলকখ স্কেো   কর PDF বো োকব। যমইল 
 রোর সময় ট কজর  োম, টবষয় (য োি- োম সকমি) ও টবশ্বটবদেোলকয়র যরোল  ম্বর উকিখ  রকব।  



 

প্রকিে  টবষকয়র পৃথ  Email Id ট কচ যদওয়ো হল -   

বোাংলো – kncbengali2020@gmail.com 

English – 306englishgen@gmail.com 

ইটিহোস- 306historypass@gmail.com 

দশব  – philosophyknclg@gmail.com 

রোষ্ট্রটবজ্ঞো  – 306polsciencegen@gmail.com 

Physical Education – sem1physicaleducationpass@gmail.com 

সাংসৃ্কি – 306sanskritpass@gmail.com 

 

টশে কদর সকঙ্গ যেোেোকেোে  রোর  ম্বর --- 

Contact through Whats app 
 
Deptt of English Deptt of Bengali Deptt of History 
MH-97345 25466 SK-98047 20113 NCM-97320 66869 
DD- 97331 32505 JI-97321 56251 AJS- 97320 69154 
RKR-95647 28831 MdH-96475 09559 AK-8388977988 
OR-97355 26577 RH-86400 48927 SB-94761 46902 
KD-94343 75974 MG-94770 52110 Deptt. of Phy.Ed 
Deptt. Of Philosophy Deptt of Pol.Sc PC-94754 18169 
NK- 85099 68886 MB-97335 19610 SP-97320 29762 
AA-81456 19085 TH – 9732608276 

SM - 7551043735 
 

NA- 97351 46524 Deptt. Of Geography Deptt of Sanskrit 
 MdN-96093 75239 AS-89674 10945 
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