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বাাংলা – 20 

 

1. সঠিক উত্তরেে নীরে দাগ দাও :  

  (ক) উপমনষবে উক্ত ‘চররবেমত' শবের অর্ ি - 

 (i) যাত্রা র্ামাও       (ii) এমিব়ে যাও       (iii) ো াঁমডও না           (iv) ো াঁমডব়ে যাও।  

(খ) ‘শ্রখাকবনর প্রর্ম ছমে' িল্পটির শ্রলখক-  

(i) েনফুল (ii) সনুীল িবগাপাধ্যা়ে (iii) েলাইচা াঁে মুবখাপাধ্যা়ে (iv) উভব়ে। 

2. একঠি বারকে উত্তে দাও : 

(ক) “এস শ্রর্বম শ্রিবছ েযস্ত ঘমডর কাাঁিা” – শ্রকার্া়ে ? 

(খ) শ্রোনবপা প্রা়েই তাাঁর োমডবত েনু্ধ োন্ধে মনব়ে আসবছন” উবেমখত ‘শ্রোনবপা’- এর নাম 

শ্রলবখা ? 

3. শূনেস্থান পূেণ করো : 

“োপ মাব়েরা যাবেই তবে মুবে ”— ছত্রটি ................. কমেতার অন্তি িত। 

4. অতি সাংতিপ্ত উত্তে দাও : 

(ক) মাকু শ্রক ?  শ্রস শ্রকবনা ঘমডওলাবক খুাঁজমছল ? 



(খ) শ্রসানাটি়োর োমডর শ্রপাষা কুকুবরর নাম কী ? 

5. বোকেণগি প্রশ্ন :  

(ক) প্রেত্ত োকযটি শ্রর্বক একটি সমন্ধেদ্ধ পে শ্রেবছ মনব়ে তার সমন্ধ মেবেে কবরা : জবলর 

উপর 

পডবছ আমার েীঘ ি প্রমতেমে। 

(খ) ‘কুচ্ছেত' শেটির তৎসম রূপ শ্রলবখা। 

(ি) ‘আলকাতরা' শেটির উৎস মনবেিশ কবরা। 

(ঘ) শুদ্ধ োনানটির নীবচ োি োও : উচ্ছ্বাস / উোস 

(ঙ) েন্ধনীর মবধ্য প্রেত্ত পেবক প্রব়োবির উপবযািী কবর পমরেমতিত কবর শূনযস্থান পরূণ 

কবরা :  

……………………….(শ্রমব া) শ্রর্বক ভাবর ভাবর উ বছ…………………………(চচত) ফসল। 

(চ) মাাংসিাাংস, কুলুকুলু, িরম-িরম - এবের মবধ্য শ্রকানটি অনকুার শে ? 

(ছ) প্রকৃমত ও প্রতয়ে মেচ্ছেন্ন কবর শ্রেখাও : েৃশয :……………………………………………………… 

(জ) মনম্নবরখ পেটির কারক ও মেভচ্ছক্ত উবেখ কবরা : ছবে চবল শ্ররল িামড 

 (ঝ) ‘মশবর সাংক্রামন্ত' োিধ্ারাটির অর্ ি উবলরখ কবরা এোং োিধ্ারাটিবক োবকয প্রব়োি 

কবরা। 

(ঞ) অর্ ি পার্ িকয শ্রলবখা : 

প্রসাে :……………………………………………              প্রাসাে :…….……………………………………… 

(ি) মেপরীতার্ িক শে শ্রলবখা :   উত্থান :…………………………………………………………………….. 

( ) এক কর্া়ে প্রকাশ কবরা :  অিভীর সতকি মনদ্রা :……………………………………………………. 

 (ড) প্রেত্ত োকযটি শুদ্ধ কবর আোর শ্রলবখা :  শ্রস আরশশে হইবত কাবেয অনুরািী। 



 

English - 20 

A. Read the text and answer the questions that follow: 

                       Once upon a time a wealthy merchant lived in a big manson wih his three 

daughters. All of them were very beautiful. The youngest girl was Belle. She was known 

for her loveliness for being pure at heart. 

                       But their fortune soon changed. The merchant lost his wealth in a tempest 

on sea. So he and his daughters started to live in a small farmhouse in a village. They 

had to work hard for their living. 

1. Underline the correct answers: 

(a) Belle is the name of the - 

 (i) youngest daughter     (ii) middle daughter      (iii) eldest daughter. 

(b) Belle was known for the - (i) ugliness    (ii) loveliness     (iii) selfishness. 

(c) The merchant lived in a - (i) big manson    (ii) big palace    (iii) big house 

(d) The meaning of tempest is - (i) anger    (ii) sea storm    (iii) strong wind 

2. Answer the following questions : 

(i) Who was Belle ? 

(ii) How did the merchant lose all his wealth ? 

 (iii) Where did the merchant along with his daughters begin to live after losing his   

wealth? 

Grammar & Vocabulary 

B. Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions: 

(i) Everyday I go to school..............................................foot..................................... my friends. 



We have to walk one kilometre.......................... hour. So many…………………..student gets 

tired. 

C. Do as directed: 

 (i) Do you like coffee? (Change the voice) 

(ii) Father says to me. "You are very weak in English" (Change the mode of narration) 

(iii) Where…………………………you live? (Fill in the blanks with appropriate helping verb) 

 (iv).................far is your school form here? (Fill in the blanks with a suitable 'Wh'- word) 

D. Complete the sentence with adjectives given in bracket in their proper degree: 

(i) Rahul is.......................(old) than Harun. 

(ii) Mt. Everest is the……….…….(high) peak in the world. 

E. Underline the correct verbs given in brackets : 

(i) The sun (rise/rises/rose) in the east daily. 

(ii) Bread and butter (is/are/ were) delicious food. 

F. Write opposite meaning of the following words : 

(i) warm :…………………………. (ii) wise :…………………………… 

G. Translate into English: 

(i) োো োমডবত নাই । 

(ii) রানার োো একটি পত্র মলখবছন। 

(iii) আমম খুে সকাবল ঘুম শ্রর্বক উট । 

(iv) আমার একটি ছাতা আবছ। 

(v) শ্রস আমাবক শ্রেবখবছ। 

গতণি - 25 



1. সঠিক উত্তেঠি তনব বােন করে (√ ) তেহ্ন দাও : 

(ক)  𝑥𝑎−𝑏 𝑋𝑥𝑏−𝑐  𝑋 𝑥𝑐−𝑎 এর মান-   (a) O     (b) I     (c) x      (d) 𝑥𝑎+𝑏=𝑐 

 (খ) A : B = 3 : 4,  B : C = 5 : 6,  C : D = 7 : 8 হবল D : A - এর মান কত ? 

(a) 8:3       (b) 3:8      (c) 64:35       (d) 35 : 64 

(ি) শ্রকানটি চ্ছত্রভুবজর সে ি সমতার শতি ন়ে— 

(a) S - A - S                      (b) A - A - S                  (c) A - A - A                (d) S - S - A 

(ঘ) শ্রেি ও সমব়ের গুণফল হল –   (a) েরূত্ব      (b) দ্রমুত      (c) ত্বরণ      (d) শ্রকানটিই ন়ে। 

 (ঙ) 50 িাকার শতকরা কত ভাি 20 িাকা হবে ?   (a) 30%   (b) 40%    (c) 50%   (d) 60% 

2. শূনেস্থান পূেণ করো : 

(ক) 2 : 3  ও  3 : 4 এর মমে অনুপাবতর েযস্ত অনুপাতটি ..................................................... 

(খ) সমবকাণী চ্ছত্রভুবজর সূক্ষ্ম শ্রকাণদ্ব়ে পরস্পর………………………………………...……… 

(ি) শ্রেণীটি সম্পূণ ি কবরা : – 11, – 8, – 5, – 2, …………………………,  ………………..……..…… 

3. সিে / তিথ্ো ললর া : 

 (ক)  ( a+ b) ও ( a+ b) এর গুণফল 𝑎2+ 𝑏2 

(খ) সুষম ষডভুবজর প্রমতসম অবক্ষর সাংখযা 6 টি। 

 (ি) একই েরূত্ব ভ্রমণ করবত, যমে শ্রেি োডাবনা হ়ে তাহবল শ্রেবনর চাকা শ্রেমশ সাংখযক োর 

ঘুরবে। 

4. প্রতিঠিে উত্তে দাও : 

(ক) x −
1

𝑥
 এর উৎপােক মতনটি শ্রলবখা ? 

(খ) 𝑥2– 2x + 1 = 1 হবল x" +
1

𝑥" 
 এর মান কত ? 



(ি) 150.0625- এর েি িমূল মনণ ি়ে কবরা ? 

(ঘ)  999 
494

495
  X 99 এর সরলতম মান কত ? 

5. নীরেে সিসোগুতল গতণরিে ভাষায় সিাধান করো : 

(ক) মপতার েতিমান ে়েস পুবত্রর েতিমান ে়েবসর 6 গুণ, 20 েছর পর মপতার ে়েস পুবত্রর 

ে়েবসর 

মদ্বগুণ হবল, পুবত্রর েতিমান ে়েস মনণ ি়ে কবরা ? 

(খ) a – b শ্রক েুটি রামশর েবি ির অন্তররূবপ প্রকাশ কবর উৎপােবক মেবেষণ কবরা ? 

(ি) একটি আ়েতবক্ষত্রাকার জমমর চেঘ িয প্রবস্থর মদ্বগুণ। জমমটির শ্রক্ষত্রফল 578 েি িমমিার 

হবল, 

জমমটিবত সে িেৃহৎ কত লম্বা শ্রলাহার রড রাখা যাবে ? 

(ঙ) 7.2 শ্রসমম োহু মেমশষ্ট রম্বস অঙ্কণ কবরা যার একটি শ্রকাণ 120° (শ্রকেলমাত্র অঙ্কন মচত্র 

োও) 

(চা াঁোর েযেহার না)। 

সাধােণ জ্ঞান- 25 

(ক) সঠিক উত্তেঠি তনব বােন করে ( √ )তেহ্ন দাও : 

1. “ইতাই-ইতাই” শ্ররাবির কারণ- 

(i) পারে েষূণ       (ii) কযাডমম়োম েষূণ       (iii) আবস িমনক েষূণ        (iv) ফ্লুওরাইড েষূণ। 

2. “পৃমর্েীর ছাে ” েলা হ়ে - 

(i) শ্রছািনািপুর মালভূমম  (ii) মতব্বত মালভূমম  (iii) পামীর মালভূমম  (iv) োমক্ষণাতয 

মালভূমম। 

3. পাট্টা প্রর্া চালু কবরন - (i) শ্রশরশাহ     (ii) োের     (iii) আকের     (iv) আলাউচ্ছিন খলচ্ছজ। 



4. “চাহার-োি ”চতমর কবরন- (i) শ্রশরশাহ  (ii) োের  (iii) আকের   (iv) আলাউচ্ছিন 

খলচ্ছজ। 

5. মাাংস ও মডবমর পমরেবতি শ্রকান্ জাতী়ে খােয উপবযািী – 

(i) ডাল       (ii) মাশরুম       (iii) স়োমেন      (iv) মির। 

6. “মনশীর্ সূবয ির শ্রেশ” কাবক েবল ? 

7. শ্রকান শ্রকান নেীর মমমলত প্রোহ “সাত-আল-আরে” নাবম পমরমচত ? 

8. ‘ও়োমে’মক ? 

9. হষ িচমরত কার রচনা ? 

10. শীলভদ্র শ্রকান্ মেশ্বমেেযালব়ের অধ্যক্ষ মছবলন ? 

11. কালা জ্ববরর োহক শ্রকান্ জাতী়ে মামছ ? 

12. ভারবত শ্রমাি "োব়োডা়েভারমসটি হিস্পবির ” সাংখযা ক়েটি ? 

13. পৃমর্েীর শ্রমাি জবলর ………………………………শতাাংশ সমুবদ্রর জল। (শনূযস্থান পূরণ কবরা) 

14. মলিমাস কািজ অযামসবড শ্রডাোবল তার েণ ি লাল শ্রর্বক নীল হ়ে। (সতয ো মমর্যা 

শ্রলবখা)। 

15. পামনপবর্র প্রর্ম যুদ্ধ োের রুমম শ্রকৌশল পদ্ধমতবত জ়েলাভ কবরন। (সতয ো মমর্যা 

শ্রলবখা)। 

16. ভূমমর ঢাল শ্রেবড যাও়ো ও জবলর পমরমাণ কবম শ্রিবল মমব়েন্ডার সৃটষ্ট হ়ে। (সতয ো 

মমর্যা শ্রলবখা) । 

17. দ্রামঘমাবরখাগুমল পরস্পর সমান্তরাল ন়ে। (সতয ো মমর্যা শ্রলবখা) । 

18. নখ ও চুবল ………………………………………………………. শ্রপ্রাটিন র্াবক। (শূনযস্থান পূরণ কবরা) 

৷ 



19. তাবরর পাক সাংখযা েৃচ্ছদ্ধ করবল তমডৎ চুম্ববকর শচ্ছক্ত েৃচ্ছদ্ধ/হ্রাস পাবে। (উত্তবরর নীবচ 

োি োও) 

20. জ্বর হও়ো শ্রকাবনা শ্ররািীর উষ্ণতা পাও়ো শ্রিল। এই উষ্ণতা শ্রসলমস়োস র্াবম িামমিাবর 

কত হবে ? 

তবতবধ- 10 

(1) 2019 সাবল শ্রক “পরমেীরচবক্র ” পুরস্কার পান মযমন কারমিল যুবদ্ধ কযাবেন মছবলন ? 

(2) সট ক উত্তরটি মনে িাচন কবরা :  শ্রিমেল,   শ্রচ়োর,   ফামন িচার। 

 

(3)লুপ্ত পেটি মনণ ি়ে কবরা :– 3, 10, 29 ………………………………… 127 

( 4 ) শ্রকান চ্ছক্রবকিার ভারতরত্ন শ্রপব়েবছন। 

(5) নীলেপ িণ নািকটি কার শ্রলখা ? 

 (6) জওহরলাল শ্রনবহরুর জন্মমেনবক আমরা শ্রকান্ মেেস মহসাবে পালন কমর ? 

(7) হজরত মহাম্মে (সাাঃ) কত সাবল জন্ম গ্রহণ কবরন। 

(8) HIV- এর পুবরা নাম মক ? 

 (9) নীবচর শ্রকানটি আলাো মচহ্ন ( √ ) োও :  

 

(10) কুরাবনর শ্রকান সুরা মেসমমোহ মেব়ে শুরু হ়েমন ? 



 


