
MOCK TEST 02 FOR WBCS MAIN
2020

FULL MOCK TEST FOR WBCS MAIN 2020
BENGALI COMPULSORY PAPER

FULL MARKS 200 TIME : 2.5
HRS

Q1. আপিন আপনার এক �বাসী িশ�পিত ব�ূেক পি�মব� তথা ভারেতর বত� মান অথ�
�নিতক ম�া  ও তার ভিবষ�ৎ স�ে� অবিহত কের এক� িচ�  িলখুন ।

(৩00 words)
40 Marks

Q2. “ জাতীয় নাগিরক প�ী রাখার �েয়াজনীয়তা”  স�েক� অনিধক ৩০০ শে� এক� �ব�
িলখুন ।
40 Marks

Q3. িন�িলিখত অণেু�দ�র বাংলা অনবুাদ ক�ন।
40

Marks

After I figure out that 'Indigenous' is the ten letter word for
resident, I spot her. I wonder if my eyes darted around as do hers.
No matter, smiling to myself, delighting in her appearance. Just as
I had imagined, noting she left nothing out of her description.

First she moved to the history section, then art, to travel, I guess
she does know me a little. Finally while seeking the next ideal
spot , she caught the scent of the French vanilla that seeps its'
way around the store, to draw the coffee drinkers in, a very
effective lure. In a moment she is standing not two tables from
me, near the window. Back to me, attention directed at the
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passersby in the street, to the door and back. Almost like she was
watching a tennis match in slow motion, movements only
interrupted by a glance at her watch or a sip of her drink.

Rising from my seat, cautiously approaching as not to startle her.
Softly I speak her name. she stops her movement, save the
placing of the cup down on the table beside her.
Q4. িন�িলিখত অণেু�দ�র সারমম� (��িস) িলখুন ( সরবরাহকৃত আলাদা  আলাদা পাতা
ব�াবহার ক�ন)

40 Marks.
আষাঢ় মাস, বষ�া �নেম �গেছ। �িতিদন বষ�া আসেছ �কঁেপ �কঁেপ, এরই মেধ� চেলেছ রাণরু
িবেয়র ��িত।
কিবর আবার ইওেরাপ যাবার কথা। �ভেবিছেলন রাণরু িববােহর িদন থাকেতই পারেবন না,
িক� �স যা�া িপিছেয় �গল।
িতিন আশা কেরিছেলন, �জাড়াসাঁেকার বািড়েত �থেকই িবেয় হেব রাণরু, �স জন� বািড় রং
করােলন। িক� পা� প� তােত রািজ নন, এ িবেয়েত ঠা�র বািড়র �কানও ভূিমকা তাঁরা চান
না।
রােজ�নাথ মধ� কলকাতায় এক� ম� বড় বািড় ভাড়া কের িদেলন কন�াপে�র জন�। �স
বািড়েত বাগান আেছ, পু�র পয�� আেছ। অিধকারীেদর সম� আ�ীয়-�জনেদর �ান স�ুলান
হেয় যােব �সখােন।
িবেয়র িদন বিৃ� পড়েছ সকাল �থেক। দপুুেরই কিব পু�বধূ �িতমােক পা�েয় িদেলন, তার মতন
এমন সু�র কের সাজােত আর �কউ পাের না।
এক দ�ল �মেয় িঘের বেস আেছ, তার মেধ� সাজােনা হে� রাণেুক। �যন একটু একটু কের গড়া
হে� �দবী �িতমা। ডােকর সােজর মতন �সানা-�েপার গয়নার মেুড় �দওয়া হল সারা শরীর।
যে� বাঁধা কবরীেত যূথী ফুেলর মালা।
সাজ যখন �ায় �শষ, তখন বীেরেনর এক �বান ��মলতা এেস বলল, এ সাজ চলেব না। সব
খুেল �ফলেত হেব। �স িনেজ সাজােব।
সবাই িবি�ত। এত সু�র সাজ। খুেল �ফলেত হেব �কন?
বীেরেনর মা বেল পা�েয়েছন, �িতমা একবার িবধবা হেয়িছল। রথীর সে� তার ি�তীয়বার
িবেয় হেয়েছ। �ভ কােজ এরকম �কানও রমণীর �শ�ই অকল�াণকর।

Q5. “ কেরানা সং�মণ ও তার �থেক বাঁচার ঊপায়” - িবষেয় একজন মা ও তার িশ�র
(যার ১০ বছর বয়স) সােথ এক� কা�িনক কেথাপকথন  িলখুন।

40 Marks
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