
      

 

  

      
      

      

Coaching For NET/SET Bengali 
Organized by-  

BSSEI, Belur, Howrah-711202, West Bengal 

BSS Educational Institute- BSSEI 
5/6 Kakeswar Tala Lane (Near Swasti Nursing Home) 

2 Minutes Walking Distance from Lalbaba College, Belur. 
PO- Belur Math. Dist-Howrah-711202, West Bengal, India. 

Mobile no- 8777279548, 7003467101 
Email :  bssei.belur@gmail.com 

Visit www.bssei.in  
 
 

WBSET- 2022 

BENGALI 

ANSWER KEY 

SERIES - Y 

 

 
 

mailto:bssei.belur@gmail.com
http://www.bssei.in/


WBSET 2022 BENGALI ANSWER KEY               BSSEI Belur 7003467101            www.bssei.in 

  

1 
 

WBSET-2022 Answer Key by BSSEI Belur  
॥সম্পূর্ণটা অবশ্যই পড়ববন॥ 

 

❖ আপনাবের সাহাযাবথণই আমাবের এই প্রয়াস। 
❖ WBSET-2022 পরীক্ষার সম্ভাবয উত্তরপত্র প্রকাশ্ করব া Team BSSEI 

❖  এটট ককাবনা অটিটসয়া  উত্তরপত্র নয়, তবব আমরা আমাবের সাধ্যমবতা কেষ্টা কবর সটিক উত্তর কেওয়ার। 
❖ প্রশ্নপবত্রর টকছু টকছু প্রবশ্নর উত্তবরর কক্ষবত্র টিন্ন টিন্ন মতামত  ক্ষয করা কেবছ, কবয়কটট কক্ষবত্র টিন্ন বইবত 

টিন্ন উত্তর  ক্ষয করা কেবছ। কসইগুব ার কক্ষবত্র ককান উত্তরটট গ্রাহয হবব কস টবষবয় জানার জনয অটিটসয়া  
উত্তরপত্র আসা পযণন্ত আমাবের অবপক্ষা করবত হবব। 

❖ আমরা আমাবের সাধ্য মবতা উত্তর করার কেষ্টা করটছ, তবু কেখার কক্ষবত্র বা টাইটপিং এর কক্ষবত্র যটে 
অটনচ্ছাকৃত িু  কথবক থাবক তার জনয আমরা ক্ষমাপ্রাথী। 

❖ সবণপটর এই উত্তরপত্র আপনাবের উপকাবর আসব  আমাবের শ্রম স্বাথণক হবব। 
❖ কয ককাবনা একটট টসটরবজর উত্তরপত্র কেওয়া হব া, প্রটতটট টসটরবজই একই প্রশ্ন আবছ, ককব  প্রশ্নটট আবে 

পবর কবর আ াো আ াো টসটরবজ আবছ, তাই আপনারা প্রশ্ন কেবখ উত্তর কম ান এবিং টনবজ কতগুব া উত্তর 
টিক করব ন কসটা কেখা টনন। 

ধ্নযবাোবন্ত আপনার শুিাকাঙ্খী  
Team BSSEI 

 
 

 
 

Admission Going On 
Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
Call Now 7003467101 / 8777279548  
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1. “ওহে ের গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবহন।” পদমির রচম়িতা 
  (A) রািপ্রসাদ সসন    (B) দাশরমি রা়ি  
  (C) রাজা রািকৃষ্ণ     (D) কিলাকান্ত ভট্টাচাযয 
 
2. রািপ্রসাহদর এই পহদ ববষ্ণব ও শাক্ত ভাবনার একীকরণ সদখা যা়ি - 
  (A) হৃদ়ি-রাস-িমিহর দাাঁডা িা মিভঙ্গ েহ়ি    
  (B) যহশাদা নাচাহতা সগা িা বহল নীলিমণ।  
  (C) (আিার) িা ন়ি সািান্য সিহ়ি  
  (D) জান না সর িন, পরি কারণ, কালী সকবল সিহ়ি ন়ি 
 
3. “আসিাহন তারার িহধে পূণয িাসীর চান।।” যার সম্পহকয বলা েহ়িহে 
  (A) নহদর চাাঁদ    (B) িহু়িা  
  (C) সুজন সবহদ    (D) পালং সই 
 
4. সকনারাহির বাবার নাি 
  (A) বলরাি     (B) রািরাি 
  (C) সখলারাি    (D) সবচারাি 
 
5. ‘সরাধ’ ভাবমি সকান রহস পমরণত ে়ি? 
  (A) ভ়িানক     (B) বীর  
  (C) সরৌদ্র       (D) বীভৎস 
 
6. ধ্বমনবাদহক প্রমতষ্ঠা সদন 
  (A) আচাযয ভরত     (B) আনিবধযন  
  (C) ভট্টহলাপ্লি     (D) অমভনবগুপ্ত 
 
7. ‘ভূহতর িতন সচোরা সযিন মনহবযাধ অমত স ার যা মকেু োরা়ি মগমি বহলন সকষ্টা সবিাই 
সচার!” এমি সয েি -  
  (A) শ্বাসা াতপ্রধান    (B) ধ্বমনপ্রধান  
  (C) তানপ্রধান     (D) িুক্তক 
 
৪. ‘ও-পাহরহত সসানার কূহল আাঁধার িূহল সকান িা়িা সগহ়ি সগল কাজ-ভাঙাহনা গান।” এমি সয 
েি- 
  (A) দলবৃত্ত      (B) অক্ষরবৃত্ত 
  (C) িািাবৃত্ত     (D) িুক্তক 
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9. “নীলশশহলর গাহ়ি ... 
সদমখ লুহকাচুমর সখহল সি  আর সরাদদুর” 
‘নবজাতক' কাবেগ্রহের এই কমবতা়ি সয স্থাহনর পাোহডর কিা বলা েহ়িহে। 
  (A) ডালহেৌমস     (B) দামজযমলং  
  (C) সিারাবামদ     (D) িংপ ু
 
10. ‘ওর ঐ লম্বা গডনমি আিাহক িুগ্ধ কহর; সযন প্রাহণর স া়িারার ধারা”— যার ভাবনা 
  (A) শ্রীমবলাস     (B) শচীশ 
  C) সিীপ      (D) মনমখহলশ 
 
11. নমনবালা মবধবা িাহ়ির সহঙ্গ সযখাহন আশ্র়ি মনহ়িমেল -  
  (A) িািার বামডহত    (B) শচীহশর বামডহত 
  (C) শ্রীমবলাহসর বামডহত    (D) দামিনীর বামডহত 
 
12. ‘মনশীহি’ গহি দমক্ষণ চরহণর মিতী়ি স্ত্রীর নাি েল 
  (A)সুরিা     (B) মবভা 
  (C)ইলা     (D) িহনারিা 
 
13. "এই সি়ি নবাগত জ্ঞামতপুি নীহরন আমস়িা পডাহত কিাবাতযা বন্ধ েইল।'— কারা কিা 
বলমেল? 
  (A) তিহরহজর সবৌ ও দীনু ভট্টচামযে  (B) িহরজ ও নীহরন 
  (C) তিহরজ ও তিদা রা়ি  (D) তিহরজ ও সগাকুল 
 
14. মবজ়িনগর রাহজের প্রমতষ্ঠা কহরমেল সঙ্গি বংশী়ি সয দুই 
  (A) রমব ও শশী     (B) রািচন্দ্র ও সদবচন্দ্র  
  (C) েমরের ও বুক্ক    (D) ভানুহদব ও চন্দ্রহদব 
 
15. মততাস নদী সিহক মবজ়ি নদীর দূরত্ব েল 
  (A) বাহরা িাইল     (B) সতহরা িাইল  
  (C) সচাহদা িাইল     (D) পহনহরা িাইল 
 
16. ‘প্রিি প্রমতশ্রুমত' উপন্যাহস শঙ্করীর সিহ়ির নাি মেল 
  (A) সুরিা      (B) সুোস  
  (C) সুনীমত     (D) সরিা 
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17. “ভবমনর্ব্যাহণ পডে িাদলা।” ‘পডে' শহের অিয েল- 
  (A) পহডা     (B) পি 
  (C) পিে     (D) বাজনা 
 
18. “সদমখহলা প্রিি মনশী সপন সুন সতা বসী”– প্রিি রাহি রাধা স্বহে সদহখমেহলন। 
  (A) কৃষ্ণ আডবাাঁমশ বাজাহেন  (B) কৃষ্ণ আমলঙ্গন প্রািযনা করহেন  
  (C) কৃষ্ণ মিলহন কাতর েহ়িহেন  (D) কৃষ্ণ অধর চুম্বন করহেন 
 
19. “সয সদব স্মরহণ পাপ মবহিাচহন সদমখহলা েএ িুকতী।” “শ্রীকৃষ্ণকীতযন' কাহবে এমি যার 
উমক্ত 
  (A) রাধা      (B) কৃষ্ণ  
  (C) বডাম়ি      (D) আইেন 
 
20. িালাধর বসু সয কারহণ ভাগবত অনুবাদ কহরমেহলন 
  (A) মপতার আহদহশ    (B) সগৌহডশ্বহরর মনহদযহশ  
  (C) সলাক মনস্তার করহত   (D) পুণে অজযহনর জন্য 
 
21. 'প্রবাসী' সম্পাদনা়ি সেহযামগতা কহরমেহলন মযমন 
  (A) চারুচন্দ্র বহিোপাধো়ি   (B) সেহিন্দ্রকুিার রা়ি  
  (C) সেহিন্দ্রপ্রসাদ স াষ   (D) সুহরশচন্দ্র সিাজপমত 
 
22. রাসসুিরী সদবীর শ্বশুরবামড সযখাহন মেল 
  (A) রািমদ়িা     (B) গাওমদ়িা 
  (C) সপাতামজ়িা    (D) রািমজ়িা 
 
23. “লমলতবাবু পমিমত বাংলার উপর মবহশষ নারাজ।”— সয প্রবন্ধ সিহক উহেমখত তার 
রচম়িতার নাি 
  (A) প্রিি সচৌধরুী    (B) অিদাশঙ্কর রা়ি  
  (C) বুদ্ধহদব বসু     (D) স্বািী মবহবকানি 
 
24. “সবাদহল়িহরর মবরুহদ্ধ আিার সবহচহ়ি বহডা নামলশ এই সয মতমন প্রমতভাবান কমব অিচ 
তার আশ্চযয প্রমতভা ক্ষ়ি কহরহেন। মনহজর এবং আিাহদর সকহলর সবযনাশ  িাহত।”— সক 
এই িন্তবে কহরহেন? 
  (A) বুদ্ধহদব বসু     (B) মবষ্ণু সদ 
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  (C) আবু স়িীদ আই়িুব    (D) রবীন্দ্রনাি ঠাকুর 
 
25. “সকন সদখব? সবল পাকহল কাহকর মক?” ‘মিহনর তহলা়িার’ নািহক যাাঁর উমক্ত 
  (A) সিির      (B) সবণীিাধব  
  (C) ি়িনা      (D) মপ্র়িনাি 
 
26. “আমি শাস্ত্র িামন না: আিার ধহিযর নাি ...” কণয তা সিার নাি যা বহলমেহলন- 
  (A) দানরত      (B) িনুষ্যত্ব 
  (C) সপৌরু      (D) কৃতজ্ঞতা 
 

27. সাজাোন' নািকমি যাাঁহক উৎসগয করা েহ়িহে 
  (A) রািহিােন রা়ি    (B) সবিুন সাহেব 
  (C) ঈশ্বরচন্দ্র মবদোসাগর    (D) বমঙ্কিচন্দ্র চহট্টাপাধো়ি 
 
28. সাজাোন' নািহকর সশষ সংলাপমি যার- 
  (A) সাজাোন     (B) জাোনারা  
  (C) ঔরংজীব    (D) জেরৎ উমিসা 
 

29. ‘শ্রীশ্রীশচতন্যচমরতািৃত’-এ িধেলীলার সয পমরহেহদ বচতন্যহদব রূপ-সনাতহনর নািকরণ 
কহরমেহলন- 
  (A) প্রিি      (B) পঞ্চি 
  (C) অষ্টি      (D) নবি 
 
30. রা়ি রািানি সয সপ্রিহক 'সবযসাধেসার’ বহলমেহলন। 
  (A) দাস      (B) সখে  
  (C) বাৎসলে     (D) কান্তা 
 
31. “চাে িুখ তুমল রাই চাে িুখ তুমল 
  ন়িান নাচহন নাহচ মে়িার পতুমল।- পদমির রচম়িতা েহলন 
  (A) চিীদাস     (B) রা়িহশখর  
  (C) বসু রািানি     (D) জ্ঞানদাস 
 

32. পূবযরাগ পযযাহ়ি সবযহিাি ‘দশা’-র সংখো েল 
  (A) পাাঁচ      (B) সাত  
  (C) ন়ি      (D) দশ 
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33. মতমস' শহের উৎস মলখনু- 
  (A) আতসী      (B) অমতমস  
  (C) অতসী      (D) উপহরর সকাহনামিই ন়ি 
 
34, ‘পাহদাদক’ সিহক ‘পাদক’ কীহসর উদােরণ? 
  (A) সিীভবন     (B) স্বরসঙ্গমত  
  (C) সিাক্ষর সলাপ     (D) উপহরর সকাহনামিই ন়ি 
 
35. উচ্চারহণ অ-কাহরর ‘ও-কার প্রবণতা বাংলার সয উপভাষার লক্ষণ 
  (A) বহরন্দ্রী      (B) রাঢী  
  (C) কািরূপী     (D) বাঙ্গালী 
 
36.  “উোস' শেমি ধ্বমন পমরবতযহনর সয ধারার অন্তর 
  (A) আংমশক সিীভবন    (B) পরাগত সিীভবন  
  (C) প্রগত সিীভবন    (D) অহন্যান্য সিীভবন 
  
37, “মিহসস সিামড, আপনার সোি সিহ়িহক দুরস্ত করা আিার সাধে ন়ি।”— সক বহলহে? 
  (A) সজােনা     (B) েলনা  
  (C) গীতা      (D) বিনা 
 
38. ‘না়িক নাম়িকার মিতী়ি মিলন এিমন কমর়িাই েইল।”- না়িক নাম়িকার নাি েল 
  (A) অভ়ি ও বাতাসী    (B) অহ ার ও রজনী 
  (C) অজ়ি ও বাতাসী    (D) অজ়ি ও সরিা 
 
39. “কি ব়িহস তার আস্থা সনই। মবশ্বাস সনই সযৌবনহক।” এমি যার ভাবনা 
  (A) িাজুখাতুন     (B) সিাতাহল   
  (C)  ুলজান     (D) নামদর সশখ 
 
40. “বডবাবু সীতানাহির সজেষ্ঠ পিু”— তার নাি 
  (A) শ্রীকান্ত      (B) শ্রীমনবাস 
  (C) শ্রীধর     (D) শ্রীপমত 
 
41. সাধনপরা, সদবী এবং মনতেমপ্র়িা েল 
  (A) পহরাঢা নাম়িকার ভাগ   (B) সযৌমিকী নাম়িকার ভাগ  
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  (C) শ্রুমতচরী নাম়িকার ভাগ   (D) অহযৌমিকী নাম়িকার ভাগ 
 
42. সয নাম়িকা অপরাধী মপ্র়িহক উপোসসে বহরামক্ত কহরন মতমন েহলন। 
  (A) ধীরা নাম়িকা     (B) অধীরা নাম়িকা  
  (C) ধীরিধো নাম়িকা    (D) অধীরিধো নাম়িকা 
 
43. সপাহ়িমিক্স'-এ সকান মশল্প-প্রকরহণর কিা বলা ে়িমন? 
  (A) ট্রাহজমড     (B) কহিমড  
  (C) িোকাবে     (D) উপন্যাস 
 
44. ট্রাহজমডর অন্তরঙ্গ উপাদাহনর িহধে দুমি 
  (A) কামেমন ও চমরি    (B) ভাষা ও দৃশ্য 
  (C) সংগীত ও দৃশ্য    (D) ভাষা ও সংগীত 
 
45. “বৃমষ্টর আহগঝড, বৃমষ্টর পহর বন্যা।”—সয কমবতার পঙমক্ত 
  (A) সি দূত     (B) িহু়িার সদশ 
  (C) সবাধ      (D) স াডসও়িার 
 
46, “অনাত্মী়ি নবে প্রমতভাস—তবু সজহনা আিরাই সচনাহয কমবর রচনা 
  (A) সির সসন     (B) মবষ্ণ ুসদ  
  (C) সুভাষ িুহখাপাধো়ি    (D) কাজী নজরুল ইসলাি 
 
47. সুধীন্দ্রনাি দহত্তর যযামত’ কমবতা়ি সয  রামস কমবর উহেখ রহ়িহে 
  (A) সবাদহল়িার     (B) িালাহিয  
  (C) ব়োাঁহবা     (D) এল়ুিার 
 
48. “সিার ডাইহন মশশু সহদোজাত জরা়ি িরা বািপাহশ! - প্রাসমঙ্গক কমবতার নাি 
  (A) মবহদ্রােী     (B) সবযোরা  
  (C) পূজামরণী     (D) আজ সমৃষ্ট সুহখর উোহস 
 
49, “ওিা সয  াসহিাহকলাস সগা”— ‘শ্রীপমত সািন্ত’ গহল্প এই উমক্তমি যার 
  (A) শ্রীপমত সািন্ত    (B) কালীমকঙ্কর  
  (C) শ্যািাপদ    (D) সেশহনর সোিবাবু 
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50. “... সক তুমি?' 
    ‘সতািার সহোদর মচনহত পারে না?'...।” 
   যাহদর িহধে এই কহিাপকিন েহ়িহেেঃ 
  (A) জনা ও অমি     (B) জনা ও উলুক 
  (C) উলকু ও স্বাো    (D) স্বাো ও অমি 
 
51. “ওহলা সতার মনমতে নতুন ঢং 
      বালাই বালাই, োই িুহখ তার মক আবার রং!" এই কিামি সয যাহক বহলহে। 
  (A) িদনিঞ্জরী বসন্ত সক   (B) মবদূষক অমিক  
  (C) প্রবীর িদনিঞ্জরী-হক   (D) জনা িদন িঞ্জরী-ক 
 
52. “সদাোই সাহেহবর, আমি চমুর কমর মন, আিাহক সেহড সদও - সদাোই ধর্ম্য - অবতার, 
আমি ও িাকা চাইহন" 'এহকই মক বহল সভেতা?'-়ি কার সংলাপ? 
  (A) নববাবু      (B) কালীবার  
  (C) বাবাজী      (D) িাতাল 
 
53. “পমতব্রতা স্ত্রী চাও যমদ আহগ ব্রহতর মিল করাও” কিামি মযমন বহলহেন 
  (A) নিমকহশার     (B) সসামেন 
  (C) অধোপক     (D) সরবতী 
 
54. “আর বলহত েহব না দাদা। মকন্তু দশ মদহক সতা আিরা এ – সব রঙ গন্ধ সদখহত পাই 
সন।” – বক্তা সক? 
  (A) প্রিি সশাণপাংশু    (B) মিতী়ি সশাণপাংশু 
  (C) প্রিি দভযক     (D) পদ্ধক 
 
55. িুক্তধারা' নািহক  ুলও়িালা সকািা সিহক আসত? 
  (A)  ুলতমল     (B) উত্তরকুি  
  (C) সদওপ্রাি     (D) সদওতমল 
 
56, ‘সামেহতের পহি' গ্রহে ‘অয়িেং সভােঃ’ বলহত রবীন্দ্রনাি বহলহেন 
  (A) আিাহক গ্রেণ কহরা   (B) আিাহক প্রমতষ্ঠা পাও 
  (C) আিাহক তোগ কহর   (D) আিাহক সদহখা 
 
57, “অনন্ত কু়িার জহল চাদ পহড আহে,' কমবতা়ি কমর নবাহির মদন সয গাহের চারা মনহ়ি 
সযহত সচহ়িহেন 
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  (A) সশ ামল     (B) কদি 
  (C) সযূযিুখী      (D) গন্ধরাজ 
 
58. “এাঁরা বণযহচারা আাঁব, এহদর সচনা ভার, না পাহরন সেন কর্ম্যই নাই।” ‘হুহতাি পোাঁচার 
নকশা' গ্রহে িন্তবেমি করা েহ়িহে যাহদর সম্পহকয 
  (A) সচৌমকদার     (B) আরদামল  
  (C) দালাল      (D) েুহতার 
 
59. ‘মবষবৃক্ষ' উপন্যাহসর সয পমরহেহদ নহগন্দ্র কুিনমিনীর মববাে সম্পি েহ়িমেল 
  (A) সষাহলা     (B) চমর্ব্শ  
  (C) োমর্ব্শ      (D) আঠাশ 
 
60. "বুমড বমলল, 'োাঁ, তুমি আিাহদর িা ঠাকুরাণী'..।" িা ঠাকুরাণী' সক? 
  (A) কুি      (B) সূযযিুখী 
  (C) কিলিমণ    (D) েীরা 
 
61. 'বইপডা' প্রবহন্ধ সলখক সামেতেচচযার জন্য যার প্রহ়িাজহনর কিা বহলহেন 
  (A) ববঠকখানা     (B) জাদু র  
  (c) লাইহব্রমর     (D) আডা 
 
62. “আিরা মশমখ ইংহরমজ, মলমখ বাংলা, িহধে িাহক সংস্কৃহতর বেবধান"- সকান পমিকার 
িুখপহি এই িন্তবে করা েহ়িহে? 
  (A) বঙ্গদশযন     (B) প্রবাসী  
  (C) সবুজপি    (D) কহোল 
 
63. “তহব তাই লহো সাহি, তহব তাই কহরা আমজ দান”– উদ্ধৃতাংশমি সকান কমবতা়ি আহে? 
  (A) সাধনা     (B) অন্তযযািী  
  (C) এবার ম রাও সিাহর    (D) জীবনহদবতা 
 
64. “ব়িস যখন অল্প মেল 
      কতযহবের সবডা়ি  াাঁক মেল সযখাহন সসখাহন।” – সকান কাবেগ্রহের কমবতা? 
  (A) মচিা      (B) পুনশ্চ  
  (C) নবজাতক     (D) উপহরর সকাহনামিই ন়ি 
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65. জাপান যািী সত সকান শের প্রসহঙ্গ ইরাবতী নদীর কিা এহসহে? 
  (A) সরঙু্গন     (B) সিামকও  
  (C) মসঙ্গাপুর     (D) েংকং 
 
66. “বাংলা কত উদ্ভি গানই তাাঁোর িুখস্থ মেল”- কার কিা বলা েহ়িহে? 
  (A) শ্রীকণ্ঠ মসংে     (B) অক্ষ়িচন্দ্র সচৌধরুী  
  (C) মকহশারী চািহুজে    (D) সজোমতমরন্দ্রনাি ঠাকুর 
 
67. “ও সযন বৃমষ্ট ন়ি 
      সকাহনা মবরমেণী মদগবধূর অশ্রান্ত রিন।” এমি সকান অলংকাহরর দৃষ্টান্ত? 
  (A) উৎহপ্রক্ষা     (B) অপহুমত  
  (C) অমতশহ়িামক্ত     (D) রূপক 
 
68, “আমি নইহল মিিো ে'ত সন্ধোতারা ওঠা 
      মিিো ে’ত কানহন  ুল স ািা” এমি সয অলংকার 
  (A) রূপক      (B) সহিে  
  (C) অমতশহ়িামক্ত     (D) উপিা 
 
69, “ভাহলহত অলকা মদল নাহকহত সবশর। 
       মবদুেৎ বরণী বািা রূহপর আকর।।” কৃমত্তবাহসর রািা়িহণ এই বণযনা সয নারী সম্পহকয 
  (A) সীতা      (B) বকহক়িী 
  (C) ইন্দুিতী     (D) সরিা 
 
70, "িতযহলাহক যমদ বহে প্রবাে গঙ্গার। 
     তহব সস সতািার বংশ েইহব উদ্ধার।।” কমপল িুমন যাহক একিা বহলমেহলন 
  (A) সগর রাজা     (B) ভগীরি  
  (C) অংশুিান       (D) রুমেদাস 
 
71. সদ্রাহণর মশক্ষাদাহন যুমধমষ্ঠর সয মবদো়ি সশ্রষ্ট েহ়িমেহলন 
  (A) অমসযুদ্ধ     (B) রিচালনা  
  (C) গুপ্ত অহস্ত্রর প্রহ়িাগ    (D) িেযুদ্ধ 
 
72. "..ভাল ভাল বস্ত্র বীর বামে়িা লইল।।" সক বস্ত্র সবহে মনল? 
  (A) দুেঃশাসন     (B) কীচক 
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  (C) কণয      (D) উত্তর 
 
73. 'জন্মান্তর’ শেমি সয সিাহসর উদােরণ 
  (A) মিগু      (B) িন্দ্ব  
  (C) মনতে      (D) বহুব্রীমে 
 
74, “কাহেমর ম মন সিমল অেহু কীস।” চযযাগীমতর এই পদমির রচম়িতা 
  (A) কাহ্ন পা     (B) ভুসুকু পা 
  (C) লইু পা     (D) কুকুরী পা 
 
75. রীমতবাহদর প্রবক্তা 
  (A) আনিবধযন ও কুন্তক    (B) ভট্টশঙ্ককু ও ভট্টহলাি  
  (C) দিী ও বািন    (D) ভািে ও ভরত 
 
76. ‘েমরমপ্র়িা প্রকরণ’ ‘উজ্জ্বলনীলিমণ’র 
  (A) মিতী়ি অধো়িভুক্ত    (B) তৃতী়ি অধো়িভুক্ত  
  (C) সপ্তি অধো়িভুক্ত    (D) অষ্টি অধো়িভুক্ত 
 
77. সরঙ্গুহন িাকবার সিহ়ি সয জা়িগার সকাহনা স্মৃমতই ভুবনবাবুর প্রা়ি মেল না 
  (A) দিকারণে     (B) বজ্রহযামগনী  
  (C) েলদুহিােন    (D) সকািামলপাডা 
 
78. ‘িািার উপর মদহ়ি এক ঝাক েলদু পামখ উহড সগল। সকান পামখ উহড সগল? 
  (A) বসন্ত বউমর     (B) বারহবি  
  (C) বানমিং      (D) মিমনহভি 
 
79. ‘সঢাাঁডাইচমরত িানস'-এ মিতী়ি চরহণর প্রিি কাহির নাি 
  (A) সামগ়িা কাি     (B) রামি়িা কাি  
  (C) বাল কাি     (D) লঙ্কা কাি 
 
80, "...েঠাৎ সট্রন? যামব সকািা়ি?' প্রশ্ন কহর বাসুহদব।” যাহক প্রশ্নমি করা ে়ি। 
  (A) অজুযন      (B)যতীন 
  (C) যতীশ      (D) নমলন 
 



WBSET 2022 BENGALI ANSWER KEY               BSSEI Belur 7003467101            www.bssei.in 

  

12 
 

81. মবজ়ি গুহপ্তর িনসািঙ্গল কাহবের নাি 
  (A) পদ্মপুরাণ     (B) পদ্মাপুরাণ  
  (C) িনসা মবজ়ি    (D) িনসা ভাসান 
 
82. শ্রীকাহন্তর সিজদা এন্ট্ট্রান্স স ল কহরহে যতবার 
  (A) একবার     (B) দুইবার  
  (C) মতনবার     (D) চারবার 
 
83. “.. ঠাকুরদাহক পুমলহশ সদও়িা উমচত’ 
       সবযনাশ! শশী এ সব বহল মক?” ঠাকুরদা’ সক? 
  (A) যাদব      (B) মনতাই  
  (C) যামিনী কমবরাজ    (D) িমতর বাবা 
 
84. “িুরজবীণাসমঙ্গনী স্ত্রী কণ্ঠগীমত”– বমঙ্কিচন্দ্র চহট্টাপাধো়ি কার গান প্রসহঙ্গ এই কিা 
বহলহেন? 
  (A) মবদোপমত     (B) জ়িহদব  
  (C) সগামবিদাস     (D) চিীদাস 
 
85, ‘সাহধর আসন’ কাহবের অষ্টি সহগযর মকির গীমতহত সয রাহগর উহেখ আহে 
  (A) লমলত      (B) বভরবী  
  (C) কালাংডা     (D) মবভাস 
 
86. সি নাদধািী সক মেহলন? 
  (A) বারুণী      (B) প্রাভাষা 
  (C) িুরলা      (D) সুরিা 
 
87. “সুিমর তব মচত্ত মনঠুর পাসান।কুমলশ না সভহদ মকএ পঞ্চশর বাণ।।” - কার প্রমত কার 
উমক্ত? 
  (A) চন্দ্রাণীর প্রমত বুমদ্ধমশখার   (B) চন্দ্রাণীর প্রমত সলাহরর  
  (C) ি়িনাবতীর প্রমত িামলনীর   (D) ি়িনার প্রমত োতনকুিাহরর 
 
88. 'বডবাজার'-এ কিলাকান্ত 'বাঙ্গালা সামেতে’-র সদাকাহন কী মবমর েহত সদখহলন? 
  (A) অিৃত  ল    (B) অপক্ক কদলী  
  (C) আনারস     (D) পীচ  ল 
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89, “সস সকন জহলর িহতা  ুহর  ুহর একা কিা ক়ি,"- সয কমবতার পঙমক্ত 
  (A) সচতন স্যাকরা    (B) সবযোরা  
  (C) সবাধ      (D) মশকার 
 
90. “তার রচনা়ি সািামজক রাজশনমতক মবহদ্রাে আহে, মকন্তু সামেমতেক মবহদ্রাে সনই।”- কার 
সম্পহকয বুদ্ধহদব বসুর এই িন্তবে? 
  (A) মবষ্ণু সদ     (B) নজরুল ইসলাি 
  (C) সহতেন্দ্রনাি দত্ত   (D) সুভাষ িুহখাপাধো়ি 
 
9l. মবজ়ি গুহপ্তর িনসািঙ্গল কাবে রচনাকাহল বাংলার শাসক মেহলন 
  (A) রুকনুমদন বরবক শাে   (B) গহণশ  
  (C) সোহসন শাে     (D) কংস নারা়িণ 
 
92. িুকুি চরবতযীর ‘চিীিঙ্গল’-এ ধনপমত ও খুেনার মববাহে  িক মেহলন। 
  (A) জনাদযন     (B) িিুহরশ  
  (C) দনাই     (D) জ়ি দত্ত 
 
93. 'অিদািঙ্গল কাহবে মবষ্ণু সোহডর গ্রাহির নাি 
  (A) বডগামে     (B) বধযিান  
  (C) কদম্বগামে     (D) কৃষ্ণনগর 
94. “সতািার মবমশখ াত গরল সন্ধান তাত 
                  সযন মবষ সবডা়ি শরীর।।”- এিন অবস্থা কার েহ়িহে? 
  (A) সলার      (B) বািন  

(C) স্বণযষ্ঠীব     (D) মিিকণ্ঠ 
 
95. মবিল কহরর ‘ইাঁদুর' গল্পমি সয পমিকা়ি প্রিি প্রকামশত েহ়িমেল -  
  (A) সদশ      (B) সসাপান 
  (C) উত্তরসূরী     (D) চতুরঙ্গ 
 
96. “দুই চহকর িািা খাই িা, আমি মকেুই শুমন মন। ধহর মনহ়ি সগহে? সস মক?” – উমক্তমি 
কার? 
  (A কৃষ্ণিমণ      (B) রাধািমণ  
  (C) নুরহিোর     (D) আমিরণ 
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97. “অহদ়ি জগহত িহিাদরীর নিন, সদহবন্দ্র।"-সক বহলহে? 
  (A) রিা      (B) ইন্দ্র 
  (C) সীতা     (D) উিা 
 
98. ‘শ্রীশচতন্যভাগবত’-এ ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান েল 
  (A) শ্রীেট্ট     (B) সতেট্ট 
  (C) কুিারেট্ট     (D) গ়িাধাি 
 
99. ধনপমত বামণহজের পমরকল্পনা়ি নামরহকহলর বদহল যা পাহব আশা কহরমেল 
  (A) লবঙ্গ      (B) শঙ্খ 
  (C) িাতঙ্গ      (D) গু়িা 
 
100. “কাচমল পাইহল এখন সবহুলা  হর যা়ি”—মবজ়ি গুহপ্তর িনসািঙ্গহল সবহুলার কাাঁচমল 
মযমন মনিযাণ কহরন 
  (A) পদ্মাবতী     (B) মবশ্বকিযা 
  (C) গঙ্গাহদবী     (D) সনত 
 

মবহশষ দ্রষ্টবে - কহয়কমি প্রহশ্নর দুমি উত্তর েও়িারই সম্ভাবনা রহ়িহে। সসি সয উত্তরপহি 
স াষণা করহবন সসমি মনমদযষ্ট বহল মবহবমচত েহব । 
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NET, SET, SSC 

WBCSSC SLST, WB-TET, 

DESCRIPTIVE BENGALI & ENGLISH  

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

Join Our Online Classes 
------------------------------------------------------------------- 

    

India’s No 1 & Most Successful  

Educational Institute…. 

 Now at Your Home 
Subjects Available for  

NTA NET & WBCSSC SLST 

We also guide for 

NET Paper-1 

Bengali Sanskrit Preliminary Test / PT / PET  

Education Philosophy WBTET  Primary & Upper 

English Geography Descriptive Bng & Eng 

History Pol. Science C-TET (SOCIAL STUDIES) 
 

Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
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Call Now 8777279548 / 7003467101 

#Learn from Home  
With the Help of 

BSSEI Digital Learning App 
Install Now from Google Play Store  

--------------------------------------------------------- 
Clear Your Concept from 

Best Educators &  
Guidance of BSSEI, Belur  

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

NET / SET পরীক্ষায় আপনাবের সাি যই আমাবের পটরেয়... 

 

আমাবের সি  ছাত্র-ছাত্রীবের নাবমর তাট কা আমাবের অটিটশ্য়া  ওবয়বসাইবট (www.bssei.in) কেওয়া 
আবছ এবিং তাবের সাক্ষাৎকার কেখার জনয BSSEI এর YouTube েযাবনব  কযবত পাবরন। 

 

BSSEI পটরোট ত টবটিন্ন টবষবয়র Telegram Group এ যুক্ত হবত 8777279548 নম্ববর 
টনবজর নাম ও টবষয় ট বখ Whatsapp করুন। 
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New Batch Will Starts Soon 

পািযক্রবমর অননযতা 
❖ Learn From Home-  কলকাতা সিহক দূরবতযী োি-োিীরা প্রায়শই কলকাতার মশক্ষািযীহদর 
িহতা সুহযাগ সুমবধা পাই না, সুহযাগ না িাকার জন্য অহনকহক্ষহিই তারা Hard work করহলও Smart 

work  করহত পাহরন না  লত বারবার একিুর জন্য স ল েহত পাহর না.... সসই বাধাহক কািাহত আিরা 
এহনমে Learn From Home এর সুমবধা। একমি Smart Phone with Active Internet এবং BSSEI 

App  িাকহলই সিস্ত িুশমকল আসান। আিাহদর পাঠেরহির সিস্ত ক্লাসগুমলই Online Live Class িাধেহি 
করার সুহযাগ পাহবন আপমনও। মনহজর বামডহত বহসই অমভজ্ঞ মশক্ষক-মশমক্ষকাহদর ক্লাস করুন সরাসমর... 
যাতায়াহতর ক্লামন্ত বা সিহয়র অপচহয়র মদন সশষ... 
 

❖ Interactive  Live  Class-  BSSEI App এর Live  Class গুমল একিুখী ক্লাস নয়, এখাহন 
ক্লাস চলাকালীন আপমনও স্যাহরর সাহি সরাসমর কিা বলহত পারহবন আিাহদর এই BSSEI App এর 
িাধেহি।  লত, ক্লাসরুহির পমরহবশ পান  হর বহসই, মনহজর সংশয় দূর করহত সরাসমর প্রশ্ন 
করুন এবং মবষয়গুমলহক তৎক্ষণাৎ বুহঝ মনন, BSSEI App এর সাোহযে এখন আপনার সোট্ট 
 রমিই েহয় উঠহব আপনার ক্লাসরুি। 

 

❖ Recorded Video Class-  যমদ কখহনা Live Class িা Miss কহর যান বা ক্লাস চলাকামলন 
আপনার স াহন সকাহনা সিস্যা েয়, তহবও সিনশন করার সকাহনা প্রহয়াজন সনই, কারণ আিাহদর প্রমতমি 
Live Class এর Recorded Video আপমন আপনার BSSEI App এর িহধে সপহয় যাহবন।  হল.. ক্লাসমি 
পহরও সদখহত পারহবন। প্রহয়াজহন একমি ক্লাস যখন খুশী একামধক বার সদখার সুহযাগ িাকহে।  লত, 
কমঠন মবষহয়র ক্লাসগুমল বারবার সশানার ও সবাঝার সুবণয সুহযাগ িাকহে আপনার কাহে। 

 

❖ E Study materials- প্রমতমি ক্লাহসর সশহষ সসই ক্লাহসর E Study Materials আপমন আপনার 
BSSEI App এর িহধে সপহয় যাহবন। Study Materials এর জন্য অহপক্ষা কহর আপমন যাহত সা লে 
সিহক মপমেহয় না পহডন, সসকারহণই এই বেবস্থা। 

 

❖ Printed Study Materials Free Home Delivery- প্রমতমি িাহস  হর 
বহসই আপমন আপনার সকাহসযর Printed study materials সপহয় যাহবন। আপনার বামডহত Printed 

study materials পাঠাহনার বেবস্থা করহবা আিরাই, তার জন্য সকাহনা রকি অমতমরক্ত Delivery Charge 

/ Printing Charge / Xerox Charge লাগহব না। আিাহদর সবলুহডর অম স সিহক Study materials 

যখনই Dispatch  েহব, তখন সিহকই sms এর িাধেহি আপমন আপনার Study materials এর Tracking 

Details  সিহক শুরু কহর আপনার োহত সপৌোহনা পযযন্ত সিগ্র আপহডি সপহত িাকহবন। 
 

❖ Weekly Mock Test-  প্রমতসপ্তাহে একমি কহর Mock Test আপনাহক মদহতই েহব এবং 
২৪  ন্ট্িা পহর আিরা আপনার িকহিহষ্টর সরজাল্ট ও Rank list প্রকাশ করা েহব। সযিা সিহক সকহলর 
িহধে মনহজর স্থানিা আপমন মনহজই অনুভব করহত পারহবন, এখহনা কতিা এহগাহত েহব সসিা বুঝহত 
পারহবন। সযিা আপনার সা হলের সোয়ক েহব। 
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❖ Question Bank- “Practice Makes Perfect”  আর এিাই সা হলের অন্যতি রেস্য। BSSEI 

App এ প্রায় ৫০,০০০ প্রহশ্নাত্তহরর একমি মবশাল সংগ্রে বতরী কহরমে আিরা। সযখাহন প্রমতমি Topic এর 
উপর অভোহসর জন্য োজার োজার প্রশ্ন সদওয়া আহে। আপনার Syllabus এর সয সকাহনা Unit এর সয 
সকাহনা Topic এর উপর সযহকাহনা সিয় একামধকবার পরীক্ষা সদওয়া সুহযাগ িাকহে এখাহন। পরীক্ষা সশষ 
করার পহরই পরীক্ষার Result সদখহত পারহবন। সাহি সাহি পরীক্ষা ভুল েওয়া প্রহশ্নর সমঠক উত্তর মক 
েহব সসিা সদখারও সুহযাগ িাকহে। এই Question SET গুমলহত আপমন যতবার পরীক্ষা সদহবন, ততবারই 
নতুন নতুন Question SET এর সরু্ম্খীন েহবন আপমন এবং বারংবার অভোহসর িাধেহি মনহজহক Perfect 
কহর তলুুন .....  

 

❖ Unlimited Practice SET- Topic ধহর পরীক্ষা সদওয়ার পহরও মনহজর প্রস্তুমতহক 
সমঠকভাহব পরখ করহত েহল সম্পূণয মসহলবাহসর উপর বা এক একমি ইউমনহির উপর পরীক্ষা সদওয়ািা 
খুবই জরুরী..... সসরকিই Unlimited Practice SET পাহবন আিাহদর এই অোহপ। 

 

❖ Always Updated Study Materials & Question Bank-  যতমদন 
যাহে পরীক্ষার কাঠীন্য সবহডই চহলহে, সাহি সাহি প্রহশ্নর ধরহণর পমরবতযন েহে প্রমত বের.....  লত 
সা হলের িুখ সদখহত পাহেন না অহনহকই। সসকারহণ, প্রশ্নপহির ধরণহক লক্ষে সরহখ প্রমতবেরই আিরা 
প্রমতমনয়ত মনহজহদর Study Materials, Question Bank. Regular Mock test & Teaching Technics 

এর পমরবতযন কমর। যাহত  াইনাহল মগহয় প্রহশ্নর ধরণ সদহখ অহচনা িহন না েয়। প্রমতমি মবষহয়র জন্য 
িাকা আলাদা আলাদা Research & Development Team সারাবের ধহর এই কাজমিই কহর চহলহে, 
আর সসকারহণই েয়হতা...আিাহদর সা হলের সংখোিা সচাহখ পডার িহতা... আসহল আিরা কাজ কমর 
আিাহদর িহতা.....একিু অন্যভাহব, অন্য আমঙ্গহক... 

 

❖ Group Discussion- ক্লাহসর পহরও সয সিস্ত সংশহয়র সর্ম্ুখীন েহবন সসগুমল আিাহদর 
Official Group এ মজজ্ঞাসা করহত পাহরন, সযখাহন আিাহদর সিস্ত োি-োিী ও মশক্ষক-মশমক্ষকারা 
আহেন। তারা আপনার সংশয় মনবারহনর সচষ্টা করহবন। 

 

❖ Pocket Class Room- মনহজর বামডহত িাকুন বা আত্মীহয়র বামডহত সযখান সিহক খুশী ক্লাস 
করুন.... মনহজর Classroom সক মনহজর পহকহি রাখুন। সািামজক অনুষ্ঠান, পামরবামরক দাময়ত্ব, স্থান 
কাল পাি সযন আপনার সা হলের সক্ষহি বাধা েহয় না দাডায়। 

 

❖ Digital Class Room- BSSEI APP এর িাধেহি আপনার সিস্ত সকাসযিাই এখন আহরা 
স্মািয। বাহস বা সট্রহন সযহত সযহত পডহত পাহরন E Study Materials, সদখহত এবং শুনহত পাহরন 
Recorded Video Class, সয সকাহনা সংশয় েহল, সাহি সাহি মজজ্ঞাসা করহত পাহরন আিাহদর Official 

Group এ, আপনাহক সাোযে করহবন আিাহদর মশক্ষক-মশমক্ষকারাই, সয সকাহনা সিয় Group discussion 

এ অংশগ্রেন কহর মনহজহক প্রস্তুত কহর সনওয়ার সুহযাগ সতা িাকহেই.. আর সম্পূণযিাই BSSEI Digital 

Learning App এর সাোহযে। 

Call Now 8777279548 / 7003467101 

You are the creator of your own destiny. 


