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ENGLISH COMPULSORY MOCK TEST 
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If the question attempted are in excess of the prescribed number,only the questions attempted first attempted 
first use up to the prescribed number shall be valued and remaining once ignored. 
 
1. Write a letter to the editor of an English daily stating:                                                                                     40 
 
(a) Need of Fuel Subsidy 
 
Or 
 
(b) Simple living & high thinking 
 
 
2. Write a report on -    “Should alcohol be banned in India?”                                                                       40 
   
 
3. Write a composition on any of the following topics-                                                                                        40 
 
(a) "Corruption in society" 
 
(b) "Regionalization and Nationalism" 
 
(c) "Ecological consideration and development must go together." 
 
 

4. Make a precis of the following passage and add suitable title:                                                                       40 

Food Hygiene, otherwise known as Food Safety can be defined as handling, preparing and storing food or 
drink in a way that best reduces the risk of consumers becoming sick from the food-borne disease. The 
principles of food safety aim to prevent food from becoming contaminated and causing food poisoning. 
With this in mind, ensuring that food is safe for human consumption is likely the most critical part of the food 
preparation process. This ranges from what is called farm to fork, meaning from the farms all the way to your 
plate.This means that food hygiene is important at home as well as in the restaurant, retail store or food 
factory. 
There has become an ever-increasing awareness of food safety by the general public and news agencies are 
reporting on food recalls and outbreaks much more often. 
If food or drink is not safe to eat, you cannot eat or drink. The easiest example of this is safe drinking water. 
We would never drink water that did not come from a reputable source. The very same principle applies to 
food.Every day, people worldwide get sick from the food or drink they consume. Bacteria, viruses and 
parasites found in food can cause food poisoning. 
There is no immediate way of telling if food is contaminated because you cannot see, taste or smell anything 
different from the norm.Food poisoning can lead to gastroenteritis and dehydration or potentially even more 
serious health problems such as kidney failure and death. 
This risk is especially significant for those in the high-risk category: Small children/ babies, pregnant moms, 
the elderly and immunocompromised, especially HIV infections and cancer patients. 
Food hygiene and safety prevent germs from multiplying in foods and reaching dangerous levels. 
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5. Translate any one of the following passages in English.                                                                             40    
 
(a) জগেতর ব িবধ সাধইুে র মত স ইে টা আপাতত মুলতিব রাখেত বাধ  হেত হল তােক। বদিলটা পূেজা পয  
ঠকােনা গল না। পূেজার ছ টেত চেল আসবার জেন  বারবার অনুেরাধ জািনেয় কাকা-কাকী িবদায় িদেলন। ভাত সই 
িবষ  আ তার ছায়ঁার সে  িনেজর অসহায়তার ভয়াবহতা িমিশেয় িচ েক বশ ঘনতমসায় আবতৃ কের গাড়ীেত উঠল। 
আর বচারা হতভােগ র ভােগ  সে  সে ই সু  হেয় গল বল বষণ। 
সারারা  ঠায় জেগ কা টেয় িদল ভাত, ব  কামরার মেধ  বৃ র শে র চ তা অনুভব করেত করেত। গাড়ীেত 
আরও িতনজন আেরাহী িছেলন, তােঁদর িত ঈষাকু টল দৃ  িনে প কের ভাত িন ত হল আর যাই হাক, ওরা কউ 
বদলী হেয় যাে  না। 
তেব বৃ র আওয়াজ একট উপকার করল ভােতর। িতন িদক থেক িতন ট নােকর আওয়াজ তার কণকুহরেক িশহিরত 
করেত ততটা পের উঠল না। কােনর থেক মনটাই তার কােছ ধান হেয় রইল। 
শেন যখন নামল ভাত তখন বৃ  নই, িক  শেলটপাথেরর মত আকােশর নীেচ পৃিথবীটা যন শাক ে র মত 

জড়পুটিল হেয় পেড় আেছ। 
ভেবিছল কুিলও পাওয়া যােব িকনা। িক  আশ া অমূলক, কুিল যথারীিত গাড়ী থামবার আেগই গাড়ীর মেধ  ঢেক পেড় 
ভােতর অনুমিত ব িতেরেকই তার জিনসপ  টেনিহঁচেড় নািমেয় ফলল এবং কাথায় যােবন ও গাড়ী হেব িকনা 
িধেয় মুখপােন তািকেয় রইল। 

 

(b) খােদর ভতর িদেক হাটহা থাকেল, আপি  জানাল লেরন কীথ, জ া  কবর হেয় যােব সবার! জবাব িদল না কউ। 
সবার ওপর দৃ  বালাল কীথ, মা টর িদেক তািকেয় আেছ ওরা। দায়দািয়  এড়ােনার চ া। একমা  রিন শেয়র মেধ ই 
বল উৎসাহ দখা যাে । আতে  সারা শরীর িশউের উঠল কীেথর। এেদর সে  জিড়েয় কী ভলটাই না কেরেছ! 

পাথের খুেরর ঘষা খাওয়ার শ  উঠল। একসে  ঘাড় িফিরেয় তাকাল সবাই। ঘাড়াটা দখা গল না। স াডেলর সে  
কাপেড়র ঘষা খাওয়ার আওয়াজ ভেস এল। ঝুনঝুন শানা গল েরর! আধঁার ফুেড় সামেন এেস দাড়ঁাল অ া ন 
বারউইক। 
ঝট কের দািঁড়েয় পড়ল কেনল লেরন কীথ। ত পিরি িত ব াখ া করল। চপচাপ েন, গল বারউইক, মােঝ মােঝ মাথা 
দুিলেয় সায় জানাল। কীেথর ব ব  শষ হেল বলল, িডনামাইট চালাও। সকােল সবার আেগ এ কাজটাই সারেব। ব স, তা 
হেলই জীবেনর জেন  িমেট যােব ঝােমলা। 
পেকট থেক িসগার বর কের কামেড় গাড়া কাটল বারউইক। আজ একটা টিল াম এেসেছ। িশগিগরই তদ  কিম ট 
আসেছ, হ া দুএেকর, মেধ ই। িক  ততিদেন এই ঘটনার কথা ভেল যােব সবাই। অন  ব াপাের ব  হেয় পড়েব। 
ঘাড়ার িদেক পা বাড়াল বারউইক, মাঝপেথ থেম ডরিন শর িদেক, তািকেয় মাথা দুিলেয় ডাকল ওেক। 
আ েনর পাশ থেক উেঠ দাড়ঁাল ডরিন শ, অনুসরণ করল তােক। মুখ ভঙেচ ওেদর িদেক তািকেয় রইল লেরন কীথ। 
এর মােন? ওেক বাদ িদেয় কানও ফ  আটঁেছ না তা ব াটারা? 

 


