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Question 

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

 

 

 

   বোাংলো 

CC-1D ১) সাংসৃ্কত ভোষোক   ী বোাংলো ভোষোর জ  ী বলো েোয়? েুটি সহ আকলোচ ো  র। ২) মধ্যবোাংলো ভোষোর  টি টবভোগ 
প্রকতয  টবভোকগর এ টি  কর সোটহতয সৃটির উদোহরণ দোও এবাং এর টত টি ভোষোতোটি  ববটিিয যলখ। ৩) 
বকরন্দ্রী উপভোষো য ো  অঞ্চকল প্রচটলত? এর চোরটি ববটিিয যলখ।    

 L22 ১) ‘বলো ো’  টবতোর মকধ্য রবীন্দ্র োথ গটততকের উপটিটতর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ২) ‘ব লতো যস ’  োকবযর 
যপ্রম যচত োর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ৩) ‘বোবকরর প্রোথথ ো’  োকবযর মকধ্য  টব  ীভোকব প্রজকের প্রোথথ োটিক  
ধ্রকত যচকয়কে  তোর পটরচয় দোও।    

SEC 2  ১) অ লোই  পরীিো েোত্রকদর জীবক  সবথ োি যেক  আ কে – এই টবষকয়র ওপর এ টি সাংবোদ পকত্র প্রটতকবদ  
রচ ো  র। ২) অ লোই   য় অফলোই  পরীিো টদকত যচকয় বধ্থমো  টবশ্বটবদযোলকয়র পরীিো ট য়োম ক  এ টি 
টচটি যলখ। ৩) অ লোই পরীিোর  োকম বই খুকল পরীিো আদকত িু টলর  োমোন্তর, তুটম এর সমথথ   ও 
তোই এর প্রভোব যতোমোর জীবক   তিো আসকে তো জোট কয় বনু্ধক  টচটি যলখ।   

ENGLISH CC-I D 
A. Briefly discuss about the writing Process in academic writing.  B. Define Syntheses, 

Analyses and Evaluation in Critical Thinking. C.What are the structures of an 

Argument? 

 

ইটতহোস 

CC-1 D ১) অিোদি িতক র সূচ োয় যমোগল সোম্রোকজযর ক্রটম  অবিয় সম্বকন্ধ েো জোক ো যলখ । 2) মীর জোফকরর সকে 
ইস্ট ইটিয়ো য োম্পোট র সম্প থ য ম  টেল যলখ ? ৩) বোাংলো ইটতহোকস যদওয়োট  লোকভর তোৎপেথ টবকেষণ  করো 

CC-2D ১)  বয প্রস্তর েুকগ  ৃটষ- টবপ্লব সম্বকন্ধ আকলোচ ো  করো। ২) প্রোচী  যমকসোপকিমীয় সভযতোক  ‘সভযতোর -ধ্োরণ’ 
ভূটম বলো হয় য   ? ৩) প্রোচী  টি  রোকে পটলস(City-State) সম্বকন্ধ  ী জোক ো যলখ। 

SEC -২   ১) যতোমোর যদখো এ টি টমউটজয়োম সম্বকন্ধ েো জোক ো যলখ। ২) প্রোচী  ঐটতহয (Heritage) সাংরিকণ সর োর 
 ী  ী বযবিো িহণ  করকে ? ৩) এ টি আন্তজথোটত  ঐটতহয (Heritage) সম্বকন্ধ এ টি  োটতদীর্থ রচ ো যলকখো। 

 

দিথ  

DSE 1D ১) টবকব ো ন্দক  অ ুসরণ  কর বযবহোটর  যবদোকন্তর পটরচয় দোও। ২) অসীম ম  ও সসীম মক র মকধ্য তফোৎ 
 র। ৩) সতয ও অটহাংসোর মকধ্য সম্প থ ট রূপ   র।  

SEC 2 ১) যমৌটল  অটধ্ োর ও মো টব  অটধ্ োকরর মকধ্য তুল ো  র। ২) ভোরতীয় সাংটবধ্োক  উটিটখত যমৌটল  
 তথবযগুটল  ী  ী? ৩) প্রস্তোব ো  ী? প্রস্তোব োর তোৎপেথ সাংকিকপ বযোখযো  র।   

 DSE 1B ১) ভোরতীয় সাংটবধ্োক  প্রস্তোব োর গুরুে ও তোৎপেথ আকলোচ ো  র। ২) ভোরতীয় েুিরোেীয় বযবিোর মূল ববটিিয 
আকলোচ ো  র। ৩) সুটপ্রম য োকিথর গি  ও  োেথোবলী বযখযো  র। 



রোেটবজ্ঞো  SEC 2 ১) পটরকবিবোদ বলকত  ী যবোঝ? ২) পটরকবি রিোর জ য  মথদো বোাঁচোও আকন্দোলক র ভূটম ো  ী সাংকিকপ 
আকলোচ ো  র। ৩) টিটতিীল উন্নয়  বলকত  ী যবোঝ?  

 

Physical 
Education 

 

 

CC-1D 

1. Define Health? What are the objectives of Health Education? (স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দাও? 
স্বাযে শিক্ষার উস্থ্েিে গুশি শি শি?) 2. What do you mean by Communicable Disease? 
Write the steps to prevent communicable diseases?  (সংক্রামি ব্োশি ব্িস্থ্ে িী বব্াস্থ্ া? 
সংক্রামি ব্োশির প্রশেস্থ্রাি িাপ গুশি বিখ?)  3.Define Physical fitness?  What are the 
components of physical fitness? (িারীশরি সক্ষমোর সংজ্ঞা দাও? িারীশরি সক্ষমোর উপাদান 
গুশি শি শি?)                                                                                                                       

ভূকগোল CC-1D ১) খোদয িৃঙ্খল ও খোদযজোকলর মকধ্য পোথথয য যলখ। ২) বোয়ু দূষকণর  োরণগুটল বণথ ো  র। ৩) জল দূষণ 
ট য়ন্ত্রকণর উপোয়গুটল যলখ।  

 

সাংসৃ্কত 

CC- 4 ১)  ী  ী অকথথ সন্ প্রতযয় হয়? ২) ক্ত্বোচ্ ও লযপ্ প্রতযকয়র পোরথ য আকলোচ ো  র। ৩) িী ো যলখ – উপসগথ, 
উপধ্ো, বোটতথ ,  মথপ্রবচ ীয়।  

SEC 2 ১) টবশ্ব োকথর সোটহতয দপথণ অ ুসোকর অথথপকিপ   োক  বকল? এক   য় ভোকগ ভোগ  রো েোয়? ২) সটন্ধ  োক  
বকল? মুখসটন্ধর সাংজ্ঞো যলখ। ৩) িী ো যলখ -  োন্দী   

ট টিি সমকয়র মকধ্য উত্তর টলকখ যসই টদক র মকধ্যই ট কে উটিটখত ইকমইল আইটেকত সোবকজক্ট অ ুসোকর যমইল  রকত 
হকব। উত্তরপত্র A4 যপপোকর টলকখ স্কযো   কর PDF বো োকব। যমইল  রোর সময় ট কজর  োম, টবষয় (য োে- োম সকমত) 
ও টবশ্বটবদযোলকয়র যরোল  ম্বর উকিখ  রকব।  

প্রকতয  টবষকয়র পৃথ  Email Id ট কচ যদওয়ো হল -   

বোাংলো – kncbengali2020@gmail.com 

English – 306englishgen@gmail.com 

ইটতহোস- 306historypass@gmail.com 

দিথ  – philosophyknclg@gmail.com 

রোেটবজ্ঞো  – 306polsciencegen@gmail.com 

Physical Education – pedginternal.exam@gmail.com 

 

সাংসৃ্কত – 306sanskritpass@gmail.com 

ভূকগোল - 306geographygen@gmail.com 
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