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Subject Course 
code 

Question 

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

 

 

বোাংলো 

CC 1B ১) ‘মকেশ’ গল্পটির মকযে পশু ও মো ুকের যে সম্পক ের পটরচয় পোওয়ো েোয় তোর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ২) 
‘রসময়ীর রটস তো’ গকল্পর মকযে যে েোসেরস প্র োশ যপকয়কে তোর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও। ৩) ‘রোকমর সুমটত’ 
গকল্পর মূল ভোব োটির সাংটিপ্ত পটরচয় দোও।   

MIL –L2- 1 ১) তোটরণীমোটি চটরত্রটি সম্পক ে সাংকিকপ আকলোচ ো  র। ২) যমৌরীফুল গকল্প প্র ৃটত ও মো ুকের সম্প ে টবেকয় 
সাংটিপ্ত আকলোচ ো  র। ৩) তোজমেল গকল্পর মকযে যে রূপ টি রকয়কে তোর সাংটিপ্ত পটরচয় দোও।   

AECC -2 ১) ‘বোাংলো ভোেো’ প্রবকে স্বোমী টবকব ো ন্দ বোাংলো ভোেোর যে পটরবতেক র ইটিত টদকয়কে  তো আকলোচ ো  র। ২) 
অ লোই  পরীিোর  খক োই  োমে  য় – এই টবেকয় সাংবোদপত্র এ টি প্রটতকবদ  রচ ো  র। ৩) ‘স্ত্রীজোটতর 
অব টত’ প্রবকে যবগম যরোক য়ো  োরীকদর অব টতর যে  োরণগুটল টচটিত  করকে  তো যলখ।    

ENGLIS
H 

CC-1B 
1. Comment on the role of Captain Bluntschli in “Arms and the Man.”. 2. What is the 

significance of the title ‘Arms and the Man’. 3. Analyse the theme of Imperialism in  

“Shooting an Elephant.” 

ইটতেোস CC 1B 
১) গুপ্ত  যুগকে  সুবর্ণ  যুগ  বলা  কে  যুকিযুি ? 2) শাসে ও কবকেতা কিসাকব সমুদ্র গুকপ্তর েৃকতত্ব আকলাচনা 
েকরা। ৩) শশাকের ননতৃকত্ব নগৌড় বকের উত্থাকনর ইকতিাস আকলাচনা েকরা।   

দশে  CC- 1B ১) অটযটবদেো  ী বজে ীয় – আকলোচ ো  র। ২)  বে বস্তুবোদ ও প্রটতরূপী বস্তুবোকদর মকযে তুল ো  র। ৩) 
প্রসটিবোদ  ী – আকলোচ ো  র। 

রোষ্ট্রটবজ্ঞো  CC- 1B ১) রোজন টত  তকত্তর দুটি প্রযো   োকজর উকেখ  র। ২) সাংকিকপ রোষ্ট্র সম্পক ে মোর্ক্েীয় দৃটিভটির আকলোচ ো 
 র। ৩) সোবেকভৌটম তোর এ ত্ববোদী তকের মূল ববটশিেগুটল আকলোচ ো  র। 

Physical 
Educati
on 

CC- 1B ১) িু েোকমন্ট বলকত  ী যবোি? এটি  ত প্র োকরর েয়? Knock Out Tournament –এর সুটবযো ও অসুটবযো 
 ী  ী? ২) ক্রীড়ো পটরচোল  বেবস্থোর সাংজ্ঞো দোও। ক্রীড়ো পটরচোল  বেবস্থোর  ীটতগুটল উকেখ  র। ৩) এ জ  
ভোকলো য তোর  ী  ী গুণ থো ো প্রকয়োজ ? LEADER –এর পুকরো  োমটি যলখ। 

ভূকগোল CC- 1B ১) পডজল মৃটত্ত োর ববটশিেগুটল যলখ। ২) ক্রোন্তীয় ও ভূমযেসোগরীয় ঘূণেোবকতের পোথে ে যলখ। ৩)  োটতশীকতোষ্ণ 
বয়কমর ববটশিেগুটল আকলোচ ো  র। 

সাংসৃ্কত CC- 1B ১) মোতকির চটরত্র বণে ো  র। ২) িী ো যলখ – পঞ্চতন্ত্র, ৩) বোমকদব য ?  ুমোরকদর প্র ৃটত য ম  টেল?    

 



 

ট টিি সমকয়র মকযে উত্তর টলকখ যসই টদক র মকযেই ট কে উটেটখত ইকমইল আইটডকত সোবকজক্ট অ ুসোকর যমইল  রকত 
েকব। উত্তরপত্র A4 যপপোকর টলকখ স্কেো   কর PDF বো োকব। যমইল  রোর সময় ট কজর  োম, টবেয় (য োড- োম সকমত) 
ও টবশ্বটবদেোলকয়র যরোল  ম্বর উকেখ  রকব।  

প্রকতে  টবেকয়র পৃথ  Email Id ট কচ যদওয়ো েল -   

বাাংলা – kncbengali2020@gmail.com 

English – 306englishgen@gmail.com 

ইতিহাস- 306historypass@gmail.com 

দর্ শন – philosophyknclg@gmail.com 

রাষ্ট্রতবজ্ঞান – 306polsciencegen@gmail.com 

Physical Education – pedginternal.exam@gmail.com 

সাংসৃ্কি – 306sanskritpass@gmail.com 

ভূগ াল - 306geographygen@gmail.com 
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