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

 
 
 
বোাংলো  

CC 1C ১) আটদমধ্যেুকের বোাংলো সোটিকযযর এ মোত্র ট দর্শ  য ো  গ্রন্থ? বোাংলো সোটিকযযর ইটযিোকস যসই গ্রকন্থর পোাঁচটি গুরুত্ব যলখ। 
২) বোাংলো উপ যোকসর সোর্শ  স্রষ্টো য ? যোাঁর উপ যোস প্রটযভোর পোাঁচটি ববটর্কষ্টযর উকেখ  র। ৩) য োিশ উইটলয়োম  কলকের 
বোাংলো েদযসোটিকযযর পোাঁচে  স্রষ্টোর  োম ও যোাঁকদর অন্তয দুটি  কর গ্রকন্থর  োম উকেখ  র।    

SEC 1 ১) সটি টবকেদ  র – পেশকবক্ষণ, ম ুকযযযর, প্রকযয ,  কবোঢ়ো, ঢোক শ্বরী, ২) টবভটি সি সমোস ট ণশয়  র -   টবকেষ্ঠ, 
র্যবোটযশ ী, টসদ্ধোর্শ, সোষ্টোঙ্গ, যবইমো , ৩)  োর  ও টবভটি ট ণশয়  র –  ) ব যোকয গ্রোম যভকস যেকে। খ) এই যমকে 
বৃটষ্ট িয়  ো। ে) রোস্তো টদকয় েখ  েোকব যচোখ  ো  যখোলো রোখকব।   

 
ENGLISH 

CC – 1C 1) What is Gender Discrimination? 2) Briefly explain the term ‘Sex’ and ‘Gender.’ 3) What is the role 

of Women in Partition? 

L1-2 

 
1.What is the difference between Plain language and Figurative language? 2. What is Metonymy? Give 

two examples. 3.What is Hyperbole? Give two examples. 

 
HISTORY 

CC – 1C ১) ইলযুৎটমসক  ট  প্র ৃযপকক্ষ দোসবাংকর্র প্রটযষ্ঠোযো বলো েোয়? ২) বলবক র রোেযোটি  আদর্শ বযোখযো  র। ৩) সলযো  
আলোউটি  খলেীর দোটক্ষণোযয  ীটয পেশোকলোচ ো  র। 

SEC 1 ১) মিোক েখো ো (Archives)  োক  বকল দুটি উদোিরণ সি বযোখযো  র। ২) েোযীয় মিোক েখো ো েঠক র পিভূটম আকলোচ ো 
 র। ৩) টবটভন্ন প্র োর েোদুের সম্বকি সাংটক্ষপ্ত আকলোচ ো  র।  

 
দর্শ  

CC – 1C ১) আবযশক র ট য়মগুটল যলখ। ২) ট রকপক্ষ  যোকয়র দর্টি ট য়ম যলখ। ৩) যভ  টচকত্র প্র োর্  র –  ) সোদো িোটয আকে, 
খ) ভূয য ই।  

SEC 1 ১) ‘দর্শ ’ ও ‘ট কলোসট ’র মকধ্য যুল ো  র। ২)  োকের মকয জ্ঞো   ীভোকব সম্ভব? ৩) িী ো যলখ –  ) েল, খ) ট গ্রিস্থো  
 

 
রোষ্ট্রটবজ্ঞো  

CC – 1C ১) য ৌটিকলযর সপ্তঙ্গ যত্ত্বটির ওপর এ টি সমোকলোচ োমূল  প্রবি রচ ো  র। ২) সোমোটে   যোয়টবচোর সম্পক শ আকম্বদ োকরর 
ধ্োরণোটি আকলোচ ো  র। ৩) মধ্যেুেীয় মুসটলম রোষ্ট্রটচন্তোর মূল ববটর্ষ্টযগুটল সাংকক্ষকপ আকলোচ ো  র। 

SEC 1 ১) ভোরকযর য টিয় ট বশোচ   টমর্ক র ভূটম ো ও  োেশোবলী সাংকক্ষকপ আলচ ো  র। ২) রোেয ট বশোচ   টমর্ক র ভূটম ো 
ও  োেশোবলী সাংকক্ষকপ আলচ ো  র। 

Physical 
Education 

CC – 1C ১) Write down the functions of Mitochondria? মোইকিো টিয়োর  োেগুটল যলখ। ২) Write down five 
anatomical difference between male and female? পুরুয এবাং মটিলোর মকধ্য পোাঁচটি র্োরীরবৃটত্তয় পোর্শ য যলখ। 
৩) Write down the functions of Blood? রকির  োেগুটল যলখ।  

ভূকেোল CC – 1C ১) ে টবকফোরণ  োক  বকল? ভোরকয ট  ে টবকফোরণ েকিকে- যযোমোর উত্তকরর সপকক্ষ েুি দোও। ২)  োময ে সাংখযো 
(optimum population)  োক  বকল? এর ববটর্ষ্টয যলখ। ৩) অটধ্  ে সাংখযো বৃটদ্ধর সমসযো ট  ট ?    

 
সাংসৃ্কয  

CC-3 ১) ‘অটভ বমধু্কলোলুপস্তাং’ – য   োর উকিকর্য বকলকে ? আকলোচয উধৃ্টযর যোৎপেশ যলখ। ২) টি ো যলখ – উত্তর রোমচটরয, 
৩) টবদূযক র চটরত্র আকলোচ ো  র। 

SEC 1 ১) ট য়ম  োম  যেোেোকঙ্গর আকলোচ ো  র। ২) ‘অভযোস ববরোেযোভযোাং যটন্নকরোধ্’- বযোখযো  র। ৩) যেোেসূত্র অ ুসোকর যেোকের 
 টি অঙ্গ? যোকদর  োমগুটল যলখ। পযঞ্জটল মযো ুসোকর যেোকের লক্ষণগুটল যলখ।  

 

 

পরীক্ষোর সময় আেোমী ১৮/০১/২০২২, যবলো ১২িো যর্ক  দুপুর ২যিো। ট টিষ্ট সমকয়র মকধ্য উত্তর টলকখ যসই টদক র মকধ্যই ট কে উটেটখয ইকমইল 
আইটিকয সোবকেক্ট অ ুসোকর যমইল  রকয িকব। উত্তরপত্র A4 যপপোকর টলকখ স্কযো   কর PDF বো োকব। যমইল  রোর সময় ট কের  োম, টবযয় (য োি- োম 
সকময) ও টবশ্বটবদযোলকয়র যরোল  ম্বর উযেখ  রকব।  

 

 

 

 

 



 

প্রকযয  টবযকয়র পৃর্  Email Id ট কচ যদওয়ো িল -   

বোাংলো – kncbengali2020@gmail.com 

English – 306englishgen@gmail.com 

ইটযিোস- 306historypass@gmail.com 

দর্শ  – philosophyknclg@gmail.com 

রোষ্ট্রটবজ্ঞো  – 306polsciencegen@gmail.com 

Physical Education – sem3physicaleducationpass@gmail.com 

সাংসৃ্কয – 306sanskritpass@gmail.com 

 

টর্ক্ষ 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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