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BENGALI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maximum Marks: 80 

Time Allowed: Three hours 

(Candidates are allowed additional 15 minutes for only reading the paper. 

They must NOT start writing during this time). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Answer Questions 1, 2 and 3 in Section A and four questions from Section B on    

any three out of the four prescribed textbooks. 

The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ]. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECTION A 

LANGUAGE - 40 MARKS 

 

Question 1 [15] 

Write a composition in approximately 400 words in Bengali on any one of the topics 

given below. 

 

নিম্ননিনিত যে যকোি একটি নিষয়ের উপর ৪০০ শয়ে একটি রচিো যিি-  

(i) এমন একজন মানুষের কথা লেখ, লে লর্ামার জীবষন পররবর্ত ন এষন রিষেষেন-ষেই 
পররবর্ত ন গুরে কী কী র্া আষোচনা কর। 

 

(ii) ‘ আমরা রবজ্ঞাষনর অগ্রগরর্র প্ররর্ ের্টা আগ্রহী, মা প্রকৃরর্র প্ররর্ র্ষর্াটাই 
উিােীন’- আষোচনা কর। 

 

(iii) ‘অর্যরিক প্রর্যাশা (Expectation) আমাষির অেুখী কষর লর্াষে ’- এর পষে বা 
রবপষে লর্ামার মর্ামর্ িাও। 

 

(iv) ‘গরর্’ (Speed)  

(v) ভারর্ীে েমাজ ও জীবনোপষন ক্রমবিতমান প্রেুরিগর্ উন্নরর্র প্রভাব রকভাষব-
প্ররর্ফরের্ হষেষে বষে রু্রম মষন কর- আষোচনা কর। 

 

(vi) রনম্নরেরখর্ লে লকান একটি রবেষের উপর লমৌরেক গল্প লেখ-  

 (a) অকৃর্জ্ঞ  

 (b) লমামবারর্  
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Question 2   

Read the passage given below carefully and answer in Bengali questions that follow, 

using your own words: 

 

নিম্ননিনিত রচিোাংশটি ভোয়িো কয়র পয়ে িোাংিো ভোষোে প্রশ্নগুনির উত্তর দোও। উত্তরগুনি 
নিয়ের ভোষোে যিিো িোঞ্ছিীে। 

 

১৯৪১ োে,রবশ্বেুদ্ধ চষেষে...ষরঙ্গষুন লবামা পষেষে!বার্াষে বারুষির গন্ধ,ষেঞ্চ খুুঁেষে 
োষহবরা।ক্রমশ ফাুঁকা হষে োষে লকােকার্া।শহর লেষে শারিরনষকর্ষন অেসু্থ ররব ঠাকুরষক 
েপররবাষর লিখষর্ লগষেন করব বুদ্ধষিব বে।ুকরব রবীন্দ্রনাথ র্খন মরুৃ্যষক েুুঁ ষে শািরচষে 
বষে আষেন অবিাররষর্র নম্র প্রর্ীোে।বেু িম্পরর্র থাকার বযবস্থা হে রর্নকুঠিষর্।করবপুত্র 
রথীন্দ্র ও র্াুঁর স্ত্রী প্ররর্মা লেখাষনই র্াুঁষির জনয েব বযবস্থা কষর লরষখরেষেন। একরিন 
প্রার্রাষশর লটরবষে রথীন্দ্র শারিরনষকর্ষনর নরু্ন পরির মানরচত্র রবরেষে বুদ্ধষিবষক বেষেন, 
“ষিখুন লকান জরম পেন্দ,ষেটাই রনন!”বুদ্ধষিব একটু ঝুুঁ ষক লিখরেষেন মানরচষত্রর লচৌষকা প্লট 
গুষো। পাষশ বষে িষূর পূবতপরির আরিগি শূনয মাষঠর রিষক লচষেরেষেন স্ত্রী প্ররর্ভা। 
লকােকার্ার মানেুষির কাষে শারিরনষকর্ন র্খনও “ব্রজডাঙ্গা”। লেন খাুঁ খাুঁ মরুভূরমর মষর্া 
প্রাির।ষকাথাও লকাথাও লকানও গাে লনই!পাথুষর লিশ,এষকবাষরই বন্ধা।ডাঙ্গা লশে হষর্ই 
গরেষে লগষে লখাোই।---োে,োে কাুঁকুষে উুঁচু রনচু লেউ লখোষনা জরম। অিষূর প্রািষরর 
বুক রচষর চষে রগষেষে লরেোইন।রথী ঠাকুর বষে োরেষেন , কীভাষব জরম বন্টন হষব। 
নরু্নপরির জনয আরও কী কী করা োে - ইর্যারি ইর্যারি। র্ার রকেুরিন আষগই 
রবশ্বভারর্ী, কাগষজ রবজ্ঞাপন রিষেরেে, ি’ুরবঘা জরমর রবরনমষে আোইষশা টাকা রিষে 
আজীবন রবশ্বভারর্ীর েিেয হওোর খবর। লশষে পেন্দেই কনতার প্লটই লপষেন বেু িম্পরর্! 
জরম লকনার আোইষশা টাকা খুব কষ্ট কষরই লজাগাে কষররেষেন বুদ্ধষিব। র্ষব রর্রন একা 
নন,পেরশ বোষেন ২০২ রােরবহারী এরভরনউ-এর করবর্া ভবষনর আড্ডা েঙ্গীষির লডষক 
লডষক। জরম রকনষেন করব অরজর্ িে, কামােীপ্রোি চষটাপািযােরা।ষিখষর্ লিখষর্ একরিন 
বারেও উঠে।ষগষট বেে লশ্বর্ পাথষরর ফেক। র্াষর্ বুদ্ধষিষবর লশে লবোর কাবযগ্রষের 
নাম- “স্বাগর্ রবিাে”ষেখা। 

লেই বারের েির িরজাে এখনও লেই ফেক!বারে আর কই,ফেষকর স্মৃরর্রচহ্নটুকুই োর। 
কাষের করাে গ্রাষে জঙ্গষে লঘরা ভগ্ন নীে--আগাো আর বুষনাের্াে লেষকষে োরা লচৌহরি। 
“রচঠি” লেখা ডাক-বাক্সটা লিওোষে আজও, রকন্তু ডাক আষেনা আর! 

 

(i) কারা,কখন,কাষকষিখষর্ লকাথাে রগষেরেষেন ? [3] 

(ii) বার্াষে বারুষির গন্ধ লকন রেে বষে মষন হে ? [3] 

(iii) কেকার্ার মানুেষির কাষে শারিরনষকর্ন র্খন লকমন রেে? [3] 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISC SPECIMEN QUESTION PAPER 2023 

3 

(iv) শারিরনষকর্ন পরিমবষঙ্গর লকান লজোে অবরস্থর্ ?-ঠিক উেরটি লবষে লেখ। [1] 

 (a) বাুঁকুো   

 (b) মুরশতিাবাি  

 (c) বিতমান  

 (d) বীরভূম   

(v) ঠিক উেরটি লবষে লেখ- প্রার্রাশ বেষর্ লবাঝাে- [1] 

 (a) রবষকষের জেখাবার  

 (b) েকাষের জেখাবার  

 (c) চা চক্র   

 (d) িপুুষরর খাবার  

(vi) ঠিক উেরটি লবষে লেখ- র্খন ি’ুরবঘা জরমর িাম রেে- [1] 

 (a) োষে রর্নষশা টাকা  

 (b) লিেষশা টাকা  

 (c) আোইষশা টাকা   

 (d) োষে চারষশা টাকা   

(vii) ঠিক উেরটি লবষে নাও-  ‘বন্টন’ শষের েমাথতক শে হষব - [1] 

 (a) উৎেগত  

 (b) রবর্রণ  

 (c) িান  

 (d) রনষবিন 
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(viii) ঠিক উেরটি লবষে নাও- রবজ্ঞাপন শষের পিাির হষব- [1] 

 (a) রবজ্ঞরি  

 (b) রবজ্ঞাপনীে  

 (c) রবজ্ঞাপনা  

 (d) রবজ্ঞারপর্  

(ix) উদৃ্ধর্ রচনাাংশটির নামকরণ রক হষর্ পাষর ? –ঠিক উেরটি লবষে নাও। [1] 

 (a) রবীন্দ্রনাষথর লশে ক’রিন  

 (b) করব বুদ্ধষিব ও শারিরনষকর্ন  

 (c) লবোষশষে গুরুষিষবর প্ররর্ অনুজ করবর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন  

 (d) বেু িম্পর্ীর শারিরনষকর্ন ভ্রমণ   

 

 

Question 3  

Do as directed.  

নিয়দে শ অিুসোয়র উত্তর দোও-  

(i) ের্যবািীষক েকষেই ভাষোবাষে। (জটিেবাষকয পররণর্ কর) [1] 

(ii) রেকই ভেক। (ষেৌরগকবাষকয পররণর্ কর) [1] 

(iii) েঠিক বানানটি লবষে নাও- [1] 

 (a) রজরবকা   

 (b) জীবীকা  

 (c) জীরবকা  

 (d) রজবীকা 
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(iv) ভুে বানানটি লবষে নাও- [1] 

 (a) প্ররর্রহাংো   

 (b) েমীচীন  

 (c) প্ররর্িন্দী  

 (d) প্রর্ীো  

(v) লিনাে ভদ্রষোক আকন্ঠ পেতি ডুষব আষেন।-- বাকযটি শুদ্ধ কষর রেখষে হষব- [1] 

 (a) ভদ্রষোক আকন্ঠ পেতি লিনাে ডুষব আষেন।  

 (b) লিনাে ভদ্রষোক আকন্ঠ ডুষব আষেন।  

 (c) লিনাে আকন্ঠ পেতি ভদ্রষোক ডুষব আষেন।  

 (d) আকন্ঠ পেতি ডুষব আষেন লিনাে ভদ্রষোক ।  

(vi) ভূষর্র গল্প শুষন রাষমর গা ____________ করষর্ থাষক। --উপেুি ধ্বনযাত্মক 
শে লবষে শূনযস্থান পূরণ কর- 

[1] 

 (a) থমথম  

 (b) েমেম  

 (c) ভনভন  

 (d) টনটন  

(vii) এই েুদ্র মানুেটি উপকার করষব।–বাকযটিষক কমতবাষচয পররণর্ করষে হষব- [1] 

 (a) এই েুদ্র মানুেটি উপকারী।  

 (b) এই েুদ্র মানুেটির উপকার করা স্বভাব ।  

 (c) এই েুদ্র মানুেটির দ্বারা উপকৃর্ হষব।  

 (d) মানুেটি েুদ্র হষেও উপকারী। 
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(viii) রর্রন হারেমুষখ রবষের খবর পারষেন।– বাকযটিষক ভাববাষচয পররণর্ করষে হষব- [1] 

 (a) রবষের খবর পারষেন রর্রন হারেমুষখ ।  

 (b) র্ার হারেমুষখ রবষের খবর পারা হে।  

 (c) রর্রন করৃ্ত ক রবষের খবর পারষেন।  

 (d) রর্রন হারেমুষখ রবষের খবর লপষররেষেন।  

(ix) লচাষখর রনষমে কাে- এর এককথাে প্রকাশ হষব- [1] 

 (a) মুহূর্ত   

 (b) লচাষখর রনষমষে  

 (c) র্ৎেণাৎ  

 (d) পেক     

(x) উপেুি বাগিারা রিষে শনূযস্থান পূরণ কর- [1] 

 বযবো করে কষরা,ওটাই লর্ামার _____________।  

 (a) আঙুে ফুষে কো গাে।  

 (b) হাষর্র পাুঁচ।  

 (c) অরষণয লরািন।  

 (d) অমাবেযার চাুঁি।  
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SECTION B 

LITERATURE - 40 MARKS 

Answer four questions from this section on any three out of the four prescribed 

textbooks.  

রনিতাররর্ চারটি পাঠযপুস্তষকর মষিয লে লকাষনা রর্নটি বই লথষক চারটি প্রষের উের 
িাও। 

 
 

প্রিন্ধ ও গদয সাংকিি  

(PROBONDHO O GODYA SONKOLON) 

 

Question 4  

‘এই লে পরীোর েমষে হেঘষর মাস্টার মশাইরা ঘুষর লবোন গাডত  হষে,ষর্ামাষির পষে এটা 
খুব েজ্জার কথা নে’? 

 

(i) কার লেখা লকান মূে গ্রে লথষক লনওো হষেষে? [1] 

(ii) বিা লক? কাষির উষিষশয বষেষেন? [2] 

(iii) লকান প্রেষঙ্গ বষেষেন? [2] 

(iv) মাস্টার মশাইরা লে পরীো হষে গাডত  লিন,রু্রম কী মষন কর র্া েজ্জার  কথা? [5] 

 

 

Question 5 [10] 

‘আমার িািামশাই লর্ামাষির কী কষরষেন- লকন লর্ামরা র্াুঁষক ঠকাষর্ এষেে-ষকন এষেে 
লর্ামরা’- 

 

বিা লক ? লকান প্রেষঙ্গ কাষক উষিশয কষর কথাটি বষেষেন ? রু্রম কী মষন কর, বিা 
লে অরভষোগটি কষররেষেন র্া লে েুষগর পষে খুব আিুরনক রেে? লর্ামার মর্ামর্ েুরি 
রিষে আষোচনা কর। 

 

 

 

Question 6 [10] 

‘এ লরকডত টি লকউ লভষঙ রনরিহ্ন করষর্ পাষররন ,লকউ পারষব না ’।   

বিা  লক     ? লকান  প্রেষঙ্গ  কথাটি  বষেষেন   ? আজষকর  প্রজন্ম  রহষেষব  রু্রমও  রক  বিার  কথাটির  েষঙ্গ  

েহমর্  হষব    ? আষোচনা কর। 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISC SPECIMEN QUESTION PAPER 2023 

8 

কনিতো সাংকিি  

(KOBITA SONKOLON) 
 

Question 7  

‘এই লর্া জানু লপষর্ বষেরে  ,  
পরিম আজ বেষির শনূয হার্  
ধ্বাংে কষর িাও আমাষক েরি চাও 
আমার েিরর্ স্বষে থাক ’।  

 

(i) কার লেখা, লকান কাবযগ্রষের করবর্া? [1] 

(ii) বিা লক? রর্রন জানু লপষর্ বষে কী করষেন? [2] 

(iii) ‘পরিম আজ বেষির শূনয হার্’বেষর্ই বা কী লবাঝাষনা হষেষে? [2] 

(iv) উদৃ্ধর্াাংষশ রপরৃ্েোর লে প্রাথতনার কথা বো হষেষে,র্া আজও প্রােরঙ্গক বষে রু্রম মষন কর? 
লর্ামার মর্ামর্ িাও। 

[5] 

 

 

Question 8 [10] 

‘বণতপররচে’ করবর্াে রশশুর রশোষেষত্র লে ববেময েেয করা োে, র্া আজও আমাষির েমাষজ 
বর্ত মান- আষোচনা কর। 

 

 

 

Question 9 [10] 

‘নুন’ করবর্াে রনম্নরবষের লনানা লচাষখর জষের রিনরেরপ,র্াষির হাহাকার আজও শহষর কানপার্ষে 
লশানা োে- আষোচনা কর। 
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যকোনি  

(KONI) 

Question 10  

‘খাওোে আমার লোভ লনই,ডােটিাং করর’।  

(i) বিা লক? [1] 

(ii) বিার লচহারার বণতনা িাও। [2] 

(iii) রর্রন কী রকম ডােটিাং করষর্ন? [2] 

(iv) ডােটিাং-এর প্রষোজন আষে বষে রু্রম মষন কর? এই রবেষে  লর্ামার মর্ামর্ িাও। [5] 

 

 

Question 11 [10] 

লকারনর োফষেযর রপেষন রেে গুরু রের্ীষশর এক বে অবিান-আষোচনা কর। -রের্ীষশর মর্ 
গুরু আজও েমাষজর রবরভন্ন স্তষর রবরভন্ন লপশাে রনরির কাজ কষর চষেষেন-একথা রু্রম রবশ্বাে 
কর? লর্ামার মর্ামর্ িাও। 

 

 

 

Question 12 [10] 

‘ষবঙ্গষের স্বাষথতই কনকচাুঁপা পােষক টিষম রাখষর্ হষব’। 
বিা লক ? একথার মিয রিষে র্াুঁর লকান মানরেকর্া প্রকাশ লপষেষে ? 
লকান অজহুাষর্, কারা কনকচাুঁপা পােষক বাি রিষর্ লচষেরেে ? 
এষির মর্ মানুষের জনযই আজ েমাষজ েমর্ার অপবযবহার কষর রপেষনর িরজা রিষে শীষেত 
লপৌুঁেষনার একটা প্রবণর্া েেয করা োে—এই রবেষে লর্ামার মর্ামর্ িাও। 
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মুকুট  

(MUKUT) 
 

Question 13  

‘এবার লর্ামার েমে এষেষে,ষেই অপমাষনর লশাি লিবার’।  

(i) বিা লক ?কার প্ররর্ র্ার এই উরি? [1] 

(ii) লকান অপমাষনর কথা এখাষন বো হষেষে? [2] 

(iii) বিার কথার উেষর লশ্রার্া কী বষেন? [2] 

(iv) লশ্রার্ার জােগাে রু্রম থাকষে রু্রম কী উের রিষর্? [5] 

 

 

 

 

Question 14 [10] 

‘মুকুট’ নাটকটি অনুেরণ কষর লেনাপরর্ ইশা খাুঁর চররত্র আষোচনা কর। র্াুঁর মর্ মানুে আজষকর 
েমাষজ প্রশাংরের্ হষবন না েমাষোরচর্ হষবন বষে রু্রম মষন কর ? 

 

 

 

Question 15 [10] 

‘এ মুকুট আরম লর্ামাষকই পররষে রিরে’। 

বিা লক? বিা লকন মুকুটটি উরিষ্ট বযরিষক পররষে রিষর্ চাইষেন? লর্ামার মষর্ ওই মুকুটটির 
লোগয উেরেূরী  লক হষর্ পারষর্া বষে মষন  হে? আষোচনা কর। 

 

 


