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Question 

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

 

 

 

 

বোাংলো 

DSE 1B ১) উট শ শতক র বোাংলো  োিক র পোাঁচটি ববটশষ্ট্য আকলোচ ো  র। ২) উট শ শতক র বোাংলো সোমোটি   োিক র 
ধোরোটির সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ৩) উট শ শতক র যপৌরোটি   োিক র সাংটিপ্ত পটরচয় দোও।  

GE -2 ১) টচটি  ীভোকব সোটিতয িকয় ওকি তোর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ২) উট শ শতক র বোাংলো ভ্রমি সোটিকতযর সাংটিপ্ত 
পটরচয় দোও। ৩) বোাংলো পত্রসোটিকতয রবীন্দ্র োকের অবদো  সম্বকে সাংটিপ্ত আকলোচ ো  র।   

SEC 4 ১) অ ুবোদচচচোর প্রধো  সমসযোগুটল  ী  ী ও তোর সমোধো   ীভোকব সম্ভব যসই সম্বকে সাংটিপ্ত ট বে যলখ। ২) 
অ য ভোষো যেক  যতোমোক  েটদ বোাংলোয় অ ুবোদ  রকত বলো িয়, তুটম  ী আিটর  অ ুবোদ  রকব  ো 
ভোবো ুবোদ  রকব? েুটি সি যলখ। ৩) ‘অদু্ভত আধোাঁর এ  একসকে পৃটেবীকত আি’ – এই টবষকয়র ওপর 
সাংটিপ্ত অ ুকেদ রচ ো  র।  

 

ENGLISH 

DSE 1)Analyse the major themes of the play ‘Silence: The Court is in Session.’ 2) Describe the role 

of Leela Benare in Vijay Tendulkar’s ‘Silence: The Court is in Session.’ 3) What are the female 

Psyche in Mahasweta Devi’s ‘Draupadi.’    

SEC-4 1)What is Emotional Intelligence? 2)What is Teamwork? 3) What is Problem solving method? 

 

HISTORY 

DSE 1B ১) প্রিোটিৈতষী ববৈররোচোর বলকত  ী যবো ? 2) ফরোটস টবপ্লকবর অেচৈ টত   োরিগুটল আকলোচ ো  করো । ৩) ফ্রোকে 
সন্ত্রোকসর রোিকের  োরি  ী?  

GE -2 ১) ঔপট কবটশ  আমকল ভোরকত  োরীটশিো ঐটতিোটস  প্রবিতোগুটল  আকলোচ ো  করো। ২)  মধযেুকের  োরীটশিো 
সম্বকে আকলোচ ো  করো। 3) মধযেুকে  োরীটশিোর উদোিরি ও প্রটতবে তোগুটল পেচোকলোচ ো  করো। 

SEC 4 ১)  িরপ্পো সভযতোর টশল্প- লো ও  োরুটশল্প সম্বকে েো িোক ো টলখ। 2)  আটদ মধযেুকের টচত্র ও ভোর্স্চে টশল্প 
আকলোচ ো  করো । ৩)   মুঘল স্থোপতয টশল্প সম্বকে  ী িোক ো। 

 

দশচ  

DSE 1B ১) ত চসাংগ্রকির সৃ্মটতর লিিটি ট  েুটিেুি? ২) সোমোক যর প্র োরকভকদর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ৩) অপরকের 
লিি দোও। 

GE -2 ১)  োকের টবচোরবোকদর সাংটিপ্ত বিচ ো দোও। ২) টিয়োপ্রটতটিয়োবোকদর মূল বিবয আকলোচ ো  র। ৩) বস্তুবোদ 
ও প্রটতরূপী বস্তুবোকদর মকধয পোেচ য আকলোচ ো  র।  

SEC 4 ১) ট র্স্োম  মচ ও স োম কমচর মকধয তফোৎ  র। ২) উপকেোেবোদ ও  ৃেতোবোকদর মকধয পোাঁচটি পোেচ য যলখ। 
৩) অপবেচ  ীভোকব লোভ  রো েোয় তো যলখ।  



 

 

 

রোষ্ট্রটবজ্ঞো  

DSE 1B ১) টবশ্বোয়ক র ধোরিোটি সাংকিকপ আকলোচ ো  র? ২) ভোরতীয় অেচ ীটতর উপর টবশ্বোয়োক র ইটতবোচ  প্রভোব 
আকলোচ ো  র?  ৩) সন্ত্রোসবোকদর উপর এ টি সাংটিপ্ত ধোরিো দোও।     

GE-2 ১)ভোরকতর ে পটরষকদর েি  আকলোচ ো  র । ২) ভোরতীয় সাংটবধোক র যমৌল োিোম বলকত ট  যবো । ৩)ভোরতীয় 
দলীয় বযবস্থোর মুল ববটশষ্ট্গুটল বযোখো  র । 

SEC 4 ১) মো োবোটধ োকরর অেচ ও প্র ৃটত সম্পক চ এ টি সাংটিপ্ত িী ো যলখ । ২) িোতীয় মো োবোটধ োর  োটমশক র 
ভুটম ো সম্পক চ এ টি িী ো যলখ । ৩)তুটম  ী মক   র যে সোন্ত্রোসবোদ িল বযোটির মো োবোটধ োর লঙ্ঘক র 
অ যতম  োরি ? সাংকিকপ বযোখযো  র । 

 

 

 

Physical 
Education 

DSE -2 1. What is the sports psychology? Describe the importance of psychology ( টিয়ো মক োটবদযো 
ট ? মক োটবদযোর গুরুে যলখ।) 2. What is the transfer of learning? How many types of transfer 
of training are there? Explain in details. ( টশখ  সঞ্চোল   োক  বকল? এর  টি প্র োর ও  ী  ী? 
বিচ ো দোও)  3. What is the personality? Describe its type detail. (বযটিে বলকত  ী যবো ? এর 
প্র োরকভদগুটল যলখ)   

GE-2 1. What is health education? What are the principle of health education? ( বৈরোস্থয টশিো  ী? 
বৈরোস্থয টশিোর যমৌটল   ীটতগুটল  ী  ী?)  ২) Write notes about WHO and UNESCO. (WHO and 
UNESCO- সম্বকে িী ো যলখ।) 3. What is First AID? What are the golden rules of First AID ? 
(প্রোেটম  টচট ৎসো  োক  বকল? প্রোেটম  টচট ৎসোর বৈরিচোির  ীটতগুটল  ী  ী  

ভূকেোল DSE 1B ১) দুকেচোে এবাং টবপেচকয়র পোেচ যগুটল যলখ। ২) ভূটমধ্বকসর  োরিগুটল সাংকিকপ আকলোচ ো  র। ৩) ব যো 
ট য়ন্ত্রি  ীভোকব   রো েোয় তো সাংকিকপ আকলোচ ো  র।  

 

 

সাংরৃ্স্ত 

DSE 1B ১) দৃষ্ট্োন্ত ও ট কদচশ ো অলাং োকরর পোেচ য যলখ। ২) িী ো যলখ – িোটত, েটত। ২) চরিটবকেষিপূবচ  েন্দ ট িচয় 
 র –  ) সতযাং টি সকন্দিপকদষু বস্তুষু খ) আশাংসকন্ত সটমটতষু সুরো সিৈবরো টি বদকতয 

GE -2 ১) টি ো যলখ – বাংশস্থটবল, ইন্দ্রবজ্রো ২)  চরিটবকেষিপূবচ  েন্দ ট িচয়  র –  ) মুকিষু রটিষু ট রোয়ত 
পূবচ োয়োাঃ খ) টবটচন্তয়ন্তী েমম  যমো সো ৩) সাংরৃ্স্ত যেক  বোাংলোয় অ ুবোদ  র – পুরো বোরো সযোাং ব্রহ্মদকত্তো  োম 
 ৃপটতাঃ প্রটতবসটত স্ম। তোটস্মন্ শোসটত টমটেলোসু  টস্মাংটিজ্জি পকদ বটধসকবো িন্মলকভ। অটস্মকেব ি পকদ 
 টিৎ  ষচ  উবোস। অসয  ষচ সয বিকবো বলীবচদো আসন্।   

SEC 4 ১) যতোমোর পোিয অটিসূত্রো ুসোকর অটিকদবতোর বৈররূপ আকলোচ ো  র। ২) পরমোত্মোর উকেকশয উপোসক র প্রোেচ ো 
ট কির ভোষোয় আকলোচ ো  র। ৩) বযোখযো যলখ – েটস্মন্ সবচোটি ভূতোট  আিত্মবোভূদ্ টবিো তাঃ।/ তত্র য ো যমোিাঃ 
 াঃ যশো াঃ এ ত্ম ুপশযতাঃ।।  

 

 



ট টেষ্ট্ সমকয়র মকধয উত্তর টলকখ যসই টদক র মকধযই ট কে উটিটখত ইকমইল আইটিকত সোবকিক্ট অ ুসোকর যমইল  রকত 
িকব। উত্তরপত্র A4 যপপোকর টলকখ র্স্যো   কর PDF বো োকব। যমইল  রোর সময় ট কির  োম, টবষয় (য োি- োম সকমত) 
ও  টবশ্বটবদযোলকয়র যরোল  ম্বর উকিখ  রকব।  

প্রকতয  টবষকয়র পৃে  Email Id ট কচ যদওয়ো িল  -   

বোাংলো – kncbengali2020@gmail.com 

English – 306englishgen@gmail.com 

ইটতিোস- 306historypass@gmail.com 

দশচ  – philosophyknclg@gmail.com 

রোষ্ট্রটবজ্ঞো  – 306polsciencegen@gmail.com 

Physical Education – sem3physicaleducationpass@gmail.com 

সাংরৃ্স্ত – 306sanskritpass@gmail.com 

ভূকেোল - 306geographygen@gmail.com 
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