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THE GAUHATI HIGH COURT AT GUWAHATI 

(The High Court Of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh) 

 

Limited Departmental Competitive Examination, 2021 for Promotion from Grade-II 

to Grade-I of Assam Judicial Service 

 

Date: 25.07.2021        Time: 1 p.m. to 3 p.m. 

Total Marks: 50        Duration: 2 Hours 

 

PAPER-IV 

 

১) তলৰ শব্দকেইটিৰ বিপৰীত শব্দ বলখে |      ১/২ x ৬ = ৩ 

ে) আৱাহন        খ) সসীম 

গ) ভূত   ঘ) দ’ 

ঙ) আস্তিে   চ) জাগৰণ 

 

২) তলত বদয়া শব্দকেইিাৰ বিপৰীত শব্দ/বলিংগ বলখে |          ১/২x 

৬= ৩ 

ে)বশবপনী   খ) ৰান্ধবন 

গ) শৰ        ঘ) গায়ে 

ঙ) আি ু   চ)োঢ়লী 

৩) তলত বদয়া শব্দকেইটিৰ সবন্ধ ভাঙে |        ১/২ x ৬= ৩ 

ে)দদৱাসৰু   খ) ফলাফল 

গ) নীলাচল   ঘ) োৰাগাৰ 

ঙ) েথামতৃ   চ) সীমান্ত 

৪) তলত বদয়া শব্দকেইটিৰ অসমীয়া পবৰভাষা বলখে |        ১/২ x 

৪= ২ 

i) Ad-hoc   ii) Bye- election 

iii) Council of Ministers iv) Ex-officio 

৫) তলৰ িােয দেইটিৰ উস্তি পবৰিততন েৰে |      ১ x ৩= 

৩ 

ে) ৰাকম কেবিল, “মই সু্কললল যাম|”  

খ) দদউতাই ে’দল, “তুবম এবতয়াই আহা|” 



Page 2 of 4 
 

গ) বশক্ষকে কেবিল, “পবৃথৱী সূয তযৰ চাবৰওবপকন ঘুকৰ|” 

 

৬) তলত বদয়া প্ৰবতকযাৰা শব্দৰ অথ ত বলখে আৰু অথ ত প্ৰোশ দপাৱালে িােয ৰচনা েৰে|        

২x ৩= ৬ 

ে) অিল, অতল  খ) েঠা, েথা  গ) দেৰাবহ, দেৰাহী 

৭) তলত বদয়া ফেৰা দযাজনা দেইটিৰ খালী ঠাই পূৰণ েৰে |             ১ x 

৫= ৫ 

ে) আকপানাৰ ___________োটি সবতনীৰ _____________ভঙ্গ| 

খ) অজ্ঞানীে __________বদ মনত পাকলা েষ্ট, েনীকিাৰ ভঙাই দপলাই _________ েবৰকলা 

নষ্ট | 

গ)শােত নাখায় __________, বপবতোত যায় ____________| 

ঘ) ______________ভাকলই দজা োঁৱাই ভাল,____________ভাকল জগত ভাল | 

ঙ) ___________ েথা নুশুন দেো, ___________পবৰ বেয় দেো োঁ | 

৮) তলত উকেখ েৰা অসমীয়া ভাষা সাবহবতযে দজুনৰ বভতৰত বযকোকনা এজনৰ েম তৰাজীৰ 

ওপৰত ৫০ িা শব্দৰ বভতৰত চমুকিাো বলখে|         

      ৩ 

ে) দহাকমন িৰকগাহাস্তি| 

খ) লক্ষ্মীনন্দন িৰা | 

৯) তলৰ বযকোকনা এিাৰ ভাি সম্প্ৰসাৰন েৰে|             ৪ 

ে)বিদযা মানৱ মনৰ দীবি, তাৰ ৰস্তিৰ দপাহৰত োম েবৰ মানুকহ ধন, মান আৰু 

যশসযা লাভ েকৰ| - সতযনাথ িৰা  

খ) মানুহৰ জীৱনৰ আবহত অিযথ ত িীজ বয সেকলা ঠাইকত গকজ| - লকবাদৰ িৰা  

১০) েবি হীকৰন ভট্টাচায ত দদকৱ বলখা “দমাৰকদশ” নামৰ েবিতাটিৰ তলত বদয়া পিংস্তিকিাে 

প্ৰসঙ্গোঁ- সিংগবত লগাই িযাখযা েৰে |         

  ২+৩=৫ 

দমাৰ প্ৰাণকৰা প্ৰাণৰ, দমাৰ গানকৰা গানৰ, দমাৰ দদশ | 

দমাৰ প্ৰবতকিা োকম, দমাৰ প্ৰবতকিা বচন্তাই এই দদশৰ িুেুত ৰকচ  

শইচ-দসাকনাৱালী ভবৱষযতৰ সকপান | দমাৰ জীৱনৰ আোঁকহ আোঁকহ, 

দমাৰ দযৌৱনৰ দো োঁকহ দো োঁকহ দসই সকপানৰ েলকৰাল|  

১১) তলৰ দফাকিা ভালদকৰ পবঢ় তলত বদয়া প্ৰশ্নকেইিাৰ উত্তৰ বলখে |  

“পবৃথৱীৰ িুৰঞ্জীত িা ভাৱমন্ডলীত বযসেল পুৰুকষ আিাইতলে দিবি খলেবন লগাইলগকি, 

দসইকিাৰ পুৰুষৰ আোঁবতগুবৰ বিচাবৰকল দদখা যাি দয দতওোঁকলাে োকৰা চেুকতই পৰা বিধৰ দলাে নাবিল| 
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পাচোঁ শ িিৰ পুৰ দহাৱা নাই, দচক্সপীকয়ৰে কল োিয-জগত দতালপাৰ| অথচ দচক্সপীকয়ৰ দোন আবিল, 

বে েবৰবিল দোকনাকৱ গম দপাৱা নাই| িহুকত দতকন মানুহ নাই িুবলও ে’ি দখাকজ| দসইদকৰ আমাৰ 

োলীদাসৰ বিষকয়ও িুৰঞ্জী বনমাত| অথচ ভাৰতীয় োিয্-জগত দতওোঁৰ দগৌৰকৱকৰ দগৌৰৱাববত| িততমান 

জগতৰ ভাৱ-ৰাজযত োল ত মাস্ক তৰ প্ৰভাৱ অতুলনীয়| বেন্তু দতওোঁৰ বিখযাত গ্ৰন্থ ৰচনাোলত দলখত 

ল’িলগীয়া মানুহ নাবিল| লন্ডনৰ বিটিচ বমউস্তজয়ামত বনকতৌ বেতাপ পঢ়া অসিংখয মানুহৰ বভতৰত দতওোঁ  

এজন| ওকৰ বদনকিা নানা বেতাপৰ দিাো লয়| ভাৰালে দলাৱা দহাকিলৰ দখা োঁিাবল এটিত থো বনজৰ 

ল’ৰা বতকৰাতাৰ ওচৰলল গধুবল আবহ দদকখ দয খািলল পইচা নাই, কঘনীকয়েৰ গাৰ অলিংোৰ এপদ খহাই 

কল ওলাই যায়| দিপাৰীৰ ওচৰত িন্ধে ৰাবখ দখাৱা িসু্থ কল আকহ| একয় বিখযাত “েচ দেবপকিল” (Das 

Capital মূলধন) গ্ৰন্থৰ ৰচবয়তা োল ত মাস্কৰ কদনস্তন্দন জীৱন| দিু তহ জীৱন ভািৰ দহোঁচাত বেতাপ সম্পণূ ত 

প্ৰোশ দহাৱাৰ আগকত দতওোঁ  ইহলীলা সবৰন েকৰ| আস্তজৰ বদনত বশবক্ষত সমাজত োল ত মাস্ক তৰ নাম 

নুশুনা দোকনা নাই| আকমবৰোৰ ভাগয-বনম তাতা আিাহম বলিংেনলল দচাৱা- দখবতয়েৰ ল’ৰা| িাকপকে 

পথাৰলল হাল কল যায়| িাকপকে মুকখ মুকখ এে দুই দনওতা বশোয়| অলপ বলখা- পঢ়া বশবে ওোলবত 

আৰম্ভ েকৰ| দদখাকতা সশু্ৰী নাবিল| সাজ-পাৰত চেু নাই| দহাজা মানুহ দযন দদবখ| বেন্তু দতওোঁৰ 

সতযবনষ্ঠা আৰু েততিয পৰায়নতা সৰ্ব্ তজন বিবদত আবিল| দযবতয়া আকমবৰোৰ গহৃযুদ্ধৰ আকয়াজন 

হ’ল, দতবতয়া দপ্ৰবিকেন্ট হ’িলল দতওোঁৰ িাকজ আনে বিচাবৰ নাপাকল| নীৰৱ দখবতয়েৰ দুখীয়া ল’ৰা 

এজন আকমবৰোৰ ভাগয বনম তাতাৰ বভতৰত পবৰগবনত| িুৰঞ্জীত একন  নীৰৱ সাধনাৰ বচত্ৰ অসিংখয 

দপাৱা যায়|” 

 নীৰৱ সাধনা 

েঃ িাণীোন্ত োেবত 

 

 

   

ে) োলীদাসৰ প্ৰবত বলখেৰ ধাৰনা দেকনেুৱা?       

১  

  খ)োল ত মাস্ক তৰ কদনস্তন্দন জীৱন দেকনেুৱা আবিল?       

২  

  গ) আিাহাম বলিংেনৰ নীৰৱ সাধনা দেকনেুৱা আবিল?               

২  

১২) তলত বদয়া বযকোকনা এিা বিষয়ৰ ওপৰত ৩০০ শব্দৰ বভতৰত এখন ৰচনা বলখে-      

৮ 

ে)বশশু শ্ৰবমে: এিা জ্বলন্ত সামাস্তজে সমসযা আৰু ইয়াৰ প্ৰবতকৰাধত নযাবয়ে বিষয়াৰ 

ভূবমো|  

খ) প্ৰদুষণ- এিা ভয়ািহ সমসযা আৰু ইয়াৰ প্ৰবতোৰ|  
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************************************ 


