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 Class – XII (2021 – 2022) 

    Subject – Bengali(code:105) 

TERM-I  

সময়: ৯০ মমমিট                      সর্বমমোট অঙ্ক: ৪০ 

Time Allowed:  90 Minutes                                       Maximum Marks: 40 

 

OBJECTIVE TYPE PAPER (MCQ) 

 

SECTION-A (Reading ) 

(Unseen Comprehension) 

 

1.  নিচের অিুচেদনি পচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর: 

(A থেচক F-এর মচযে থে থকািও োরনি  এর্ং G প্রশ্ননির উত্তর  আর্নযেক)            1X5=5 

  গজাদার থদাকাচির নযঙাো  এতই সুস্বাদু থে খাওযার সময আরাচম  আর আিচে  আযখািা 

থোখ রু্চজ োয।  আযচর্াজা থোচখ গরম নযঙাো হাচত নিচয  ‘উফ্ আ:’,  ‘উফ্  আ:’ করচত 

করচত থখচত হয। আমরা র্ানজ যচর র্িচত পানর,  আমাচদর এই থ াি মফস্বি যহচরর  নযঙাো   

কিকাতার র্াঘা র্াঘা  থদাকাচির নপৎজা ,  সোন্ডউইে,  থরাি,  থমাচমাচক   অিাযাচস  থর্াল্ড 

আউি কচর থদচর্।  আজ পেবন্ত এই নযঙাো  থকউ একিা থখচয োমচত পাচর নি।  থ াচিামামা 

খায সাচে নতিচি।  থযষ আযখািা থেচঙ আমাচদর নদচক র্ানেচয থদয।  
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থসনদি আযচর্াজা থোচখ নতি িম্বর নযঙাোয কামে র্নসচয থ াচিামামা র্িি,  ‘আো র্ল্ থতা, 
যুচিা কখি  থসািার থেচয দানম?’  
আমরা অর্াক। থ াচিামামা এসর্ কী র্িচ !  যুচিা থসািার থেচয দানম!  তা কখচিা  হয িানক?  
অনেব  র্িি, ‘থ াচিামামা, এিা নক থকাচিা যাাঁযা?’  
থ াচিামামা দুপাচয মাো িানেচয র্িি,  ‘এচকর্াচরই িয।  এচকর্াচরই থসাজাসাপ্টা প্রশ্ন।’ 
তরাি আমাচদর মচযে একিু থর্াকা।  আমতা আমতা কচর র্িি,   ‘যুচিা থকি দানম হচর্? যুচিা 
থতা  সর্ জাযগায পাওযা োয।  থে নজনিস সর্ জাযগায পাওযা োয  থস নজনিস কখচিা দানম 
হয?  োইচি এখিই  একমুচিা নিচয আসচত পানর।  থকাচিা দাম িাগচর্ িা।  আির্?’ 
থ ািমামা পিাং কচর থোখ খুচি থফিি। তরাচির নদচক তানকচয দাাঁত নকেনমে কচর র্িি 
‘থর্াকার মত কো র্নিস িা।  র্িচত পারনর্ িা থসিা র্ল্। কী হয আর কী হয িা তাই নিচয 
থতাচক থকাচিা জ্ঞাি নদচত র্চিচ ?  থেখাচি জ্ঞাি ফিাচিার কো থসখাচি থতা অষ্টরম্ভা!  
পরীক্ষার সময থকাচেি-থপপার হাচত নিচয আকাচযর নদচক তানকচয র্চস োনকস।  েূচগাচি নক 
আর এমনি সচতচরা থপচযন স? এরকম কম রু্নি র্চিই থপচযন স।’   

তরাি থর্োনর  েতমত থখচয র্িি, ‘সচতচরা িা উনিয!  আমাচদর ক্লাচস দুজি এগাচরা  আর 
একজি  নতি  থপচযচ । সোর র্চিচ ি,  ‘থসই তুিিায আমার িম্বর োচিাই হচযচ ’।  তখি 
থ ািমামা র্িচিি, অন্তত থফিুচদর মচযে ফার্স্ব হচত পারনতস। োক, আর থকউ র্িচত 
পারচর্? থে পারচর্ থস প্রাইজ নহচসচর্ হাফ নযঙাো পাচর্। আমার  থফােব নযঙাোর হাফ।   

আমরা মুখ োওযাোওনয করিাম। প্রাইজ নহচসচর্ আযখািা নযঙাো মে িয। থকৌস্তে এক গাি 
থহচস র্িি, ‘থ াচিামামা নিেযই মোনজচকর কো র্িচ া? তাই িা? আনম নিক যচরন ।’ 

থ াচিামামা র্িি, ‘থতামার মুণু্ড যচর ’।  

আনম থ াক নগচি র্িিাম, ‘তাহচি নক থসািার খনির নেতর থেচক যুচিা আিচত হচর্?’  

A. জগাদার নযঙাো যহচরর র্াঘা র্াঘা থদাকাচির নপৎজা, থমাচমা, থরািচক থকান্ নদক নদচয  হার 
মািাচত পাচর?- 

 i. আযতচি 

 ii. স্বাচদ 
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 iii. গচে 

 iv. দাচম  

B. তরাচির মচত যুচিা থসািার থেচক কখচিাই দানম হচত পাচর িা কারণ যুচিা সর্ জাযগায কম 
দাচম নর্ক্রী হয।  কানহিী অিুোযী- 

i. মন্তর্ে ও কারণ উেযই সনিক 

ii. মন্তর্ে সনিক িয, কারণ সনিক 

iii. মন্তর্ে সনিক, কারণ সনিক িয 

iv. মন্তর্ে ও কারণ উেযই েুি 

 

C. থ াচিামামা থে প্রশ্ন কচর, অনেবর কাচ  তা - 

i. যাাঁযার  সমাি 

ii. খুর্ সহজ সমাযাি েুক্ত 

iii. মোনজচকর  সমাি 

iv. নসচির্াচসর র্াইচর িয 

 

D.‘থেখাচি জ্ঞাি ফিাচিার কো থসখাচি থতা অষ্টরম্ভা’,- এই উনক্তর কারণ- 

i. তরাি সনতেই সর্ নর্ষচয জ্ঞািী 

ii অনেবর জ্ঞাি সীনমত 

iii.তরাচির জ্ঞাি এতিাই কম থে,পরীক্ষায থসরকম োি করচত পাচর িা 

iv. অনেব রু্নিমাি, সর্ নর্ষচয তুচখাে  
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E. তরাি েূচগাচি ক্লাচসর অিে দু'জচির থেচয েোক্রচম- 
 i. আি ও থষাচিা িম্বর থর্নয থপচযচ  
 ii.  য ও থোদ্দ িম্বর কম থপচযচ  
 iii. র্াচরা ও িয িম্বর কম থপচযচ   
 iv. আিাচরা ও  য  িম্বর থর্নয থপচযচ  
 
F.  থকৌস্তে  এক গাি থহচস থে মন্তর্ে থ াচিামামার উচদ্দচযে  কচরন ি তা- 
i.  থ াচিামামার সচে রনসকতা কচর 
ii.  থ াচিামামার কা  থেচক পনরত্রাণ পাওযার জিে 
iii. থ াচিামামার কা  থেচক প্রাইজ নহসাচর্ আযখািা নযঙাো পাওযা মে িয- নর্োর কচর 
iv. থ াচিামামার কা  থেচক একখািা  নযঙাো পাওযার ইোয 
 

G. ‘পরীক্ষা’ যব্দনির সনে নর্চেদ করচি হয – 
i. পনর  + ইক্ষা  
ii. পরী  + ইক্ষা  
iii. পনর + ঈক্ষা 
iv. পরী  + ঈক্ষা 
 
2. নিচের অিুচেদনি পচে প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর:  

(A থেচক F-এর মচযে থে থকািও োরনি  এর্ং  G প্রশ্ননির উত্তর  আর্নযেক)          1X5=5 

“থতামার  নর্িা কী? ক্রাইং নফল্ম িা ফাইনিং নফল্ম?” 

আপাতত আনম হাইফার রাস্তায। থজরুজাচিম থেচক হাইফা ঘন্টা নতচিচকর পে। গানের োিক 
ন চিি স্থািীয।  

থজরুজাচিম নপ চি থফচি এচসন  ঘন্টাখাচিক হি। আকাচযর রং থকমি থেি আেেব ঘি িীি। 
আর  তাচত থপাঁজা তুচিার মত থমঘ –  াো  াো । হিাৎ মচি পচে থগি জর্বচির খর্চরর 
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কাগজিায স্থািীয মাচসর িাম পচেন িাম – শ্রাচর্াি। ওচদর থসই শ্রার্ণ নক োদ্রয পা থরচখচ  , 
আমার নিচজর থদচযর মচতা ? 

িািা কো োর্চত োর্চত  একর্ার মচি হি নজচগেস কচরই থদনখ িা থকি – নিেয জািচর্ি । 
প্রায মচি মচি প্রশ্নিা করর্ র্চি উযখুয করন , এমি সময পাল্টা প্রশ্ন এি সামচির নসি থেচক। 
আনম র্চসন  থপ চি। থ াি র্াচ্চাচদর নপকনিচক পািাচিার সময থেমি জি, িুনকিানক  খার্ার 
র্ানে থেচক থদওযা হয, আমাচকও থতমি গানে েনতব কচর পচিচিা নেপস্ – এর পোচকি , জচির 
থর্াতি – সর্ নদচযচ  আব্রাহাম। আমার সুেিচকস গানের নর্নকচত। আর নফচল্মর কোচির দুচিা 
র্াচের একনি সামচির নসচি োিচকর পাচয।  - “ থতামার  নর্িা কী?” অনেির্ প্রশ্ন নিিঃসচেচহ, 
এর্ার আমার একিু আমতা আমতা করার পািা। একিু থেচম থেচক নজচগেস করিাম – “ থকি?” 
হযচতা তার পাচয রাখা নিচির র্াচের থেতর মিেকু্ষচত নিসানরচির নযনয , িয িকি রচক্তর 
থর্াতি থদখচত পাচেি।  

আমাচদর থদচযর নসচিমার এমি একিা সরি সারাংয থজরুজাচিম থেচক হাইফা োওযার পচে , 
একজি িোনেোিচকর মুচখ – কখিও োনর্নি। আমার সামচির োিচকর আসচি থে মািুষনি তার 
পৃেুি থগৌরর্ণব যরীর ,  র্যস ষাচির একিু আযিু কম থর্যী। যচরই নিিাম নতনি োরতীয নফল্ম 
মাচি মুম্বাইচযর নহনে  নর্ থর্াচেি, মাচি ক্রাইং নফল্ম হি থষখাচি িাযক – িানযকার নমিি হয 
িা। 

A. আকাচযর রং থকমি থেি আেেব ঘি িীি,  আর তাচত থপাঁজা তুচিার মচতা  াো াো থমঘ-  
এই মন্তর্ে নিনেত কচর- 
 i. শ্রার্ণ মাচসর রৃ্নষ্টচক 
ii.  যরচতর দুগবাপুচজাচক 
iii. আনিি মাচসর আগমিচক 
iv. োদ্রমাচসর আগমিচক 
 
B. গানে েনতব কচর রাখা জচির থর্াতি,  পচিচিা নেপস তুিিীয- 
i.  র্িচোজচি োওযার আচগর নদচির আচযাজচির সচে 
ii. থ াি র্াচ্চাচদর নপকনিচক পািাচিার সচে 
iii. থকাচিা নরনিফ  পািাচিার আচযাজচির সচে 
iv. িতুি থকাচিা স্থাচি স্থািান্তনরত হওযার উচদোচগর সচে 
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C.  “..থতামার  নর্িা কী?   ক্রাইং নফল্ম িা ফাইনিং নফল্ম” - এই প্রচশ্নর সম্ভার্ে কারণ নহসাচর্  
থিখক প্রশ্নকতবার মিেকু্ষচত তার পাচয রাখা  নিচির র্াচের থেতর নিসানরচির নযনয,  িয িকি 
রচক্তর থর্াতি  দৃযেমাি হওযার কো থেচর্চ ি    -  
 i. প্রশ্ন ও সম্ভার্ে কারণ- দুচিাই সনিক 
 ii. প্রশ্ন ও সম্ভার্ে কারণ পরস্পর সম্পকবহীি 
iii. প্রশ্ন ও সম্ভার্ে কারণ সম্পকবেুক্ত নকন্তু দুচযর মচযে সমচযর র্ের্যাি রচযচ  
 iv. প্রশ্ন সনিক নকিতু সম্ভার্ে কারণ সনিক িয  
 
D. আমাচদর থদচযর নসচিমার ইনতহাচসর সরি সারাংয িোনেোিচকর মুখ থেচক থযািা 
অোর্িীয - থকান্ িোনেোিচকর কো এখাচি র্িা হচযচ ?- 
i. োরতর্চষবর জাতীয সেচক  োত্রাকািীি পনরনেত িোনেোিক 
ii.  ইরাচির হাইওচযচত পনরনেত িোনেোিক 
iii. থজরুজাচিম থেচক হাইফা োওযার পচে পনরনেত িোনেোিক 
iv. জর্বচির হাইওচযচত পনরনেত িোনেোিক 
 
 E. িোনেোিচকর র্যস ও দদনহক র্ণবিা অিুোযী থস- 
 i. ষাি র্ র অনতক্রান্ত  ও ফসবা,  সূ্থি 
 ii. ষাচির কা াকান , ফসবা ও ন পন চপ গেি 
 iii. ষাি - সত্তর র্ র  অনতক্রান্ত,  যোমর্ণব  ও  সূ্থি 
iv.  ষাচির কা াকান ,  ফসবা ও সূ্থি 
 
F. ক্রাইং  নফল্ম র্িচত  িোনেোিচকর মতািুোযী- 
 i. থেখাচি নফচল্মর থযচষ  িাযক িানযকার নমিি থিই 
 ii. থে নফচল্ম িাযক নর্চদচয পানে থদয িানযকাচক নিচয 
 iii. মুম্বাইচযর নহনে  নর্ মাচিই ক্রাইং নফল্ম 
 iv. নর্চির সমস্ত নফল্ম 
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G. ‘আকায’-এর নর্পরীতােবক যব্দ হি – 

i. অম্বর 

ii. গগি 

iii. পাতাি 

iv. অন্তরীক্ষ 

 
 

 

 

SECTION – B(Grammar) 

3. থে থকাচিা পাাঁেনি র্াগযারা/প্রর্াচদর সনিক অেবনি নির্বােি কর:1X5=5 

A. ‘ থতিা মাোয থতি থদওযা’   প্রর্েিনি  প্রেুক্ত হয- 

i.  অতেনযক  থর্নয প্রানি অচেব  
ii.োর অচিক আচ  তাচক আচরা থদওযার মািনসকতা অচেব 
iii. সামািে নক ু দানর্ করা- এই অচেব 
iv.  কারুর সর্বস্ব হরণ করার ইো - এই অচেব 
 
B.  নর্পচদর সময রু্নি িা খানিচয,  নর্পদ েচি থগচি রু্নির জাগরণ-  এই অচেব র্ের্হার করা 
োয থে প্রর্েিনি তা হি-- 
i.  থোচরর মাচযর র্ে গিা 
ii.  থোর পািাচি রু্নি র্াচে 
iii.  থোচর িা থযাচি যচমবর কানহিী 
iv.  থোচরর সাক্ষী গাাঁিকািা 
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C. সকচির সামচি রনিচতর কাচিার্াজানর করার কো তার োই েখি প্রকায কচর নদি তখি তা 
থেি- 
i.  ‘োাঁচদর হাি’ র্চসচ  র্চি মচি হি 
ii.  ‘যাচপ র্র’ র্চি মচি হি 
iii.  ‘তাচসর ঘর’ র্চি মচি হি 
Iv. ‘হাচি হাাঁনে োঙা’র মত  মচি হি 
 
D. ‘েণ্ড’- অচেব আমরা র্ের্হার কনর এই র্াগযারানিচক -  
I. র্াস্তু ঘুঘু  
Ii. তীচেবর কাক 
Iii. িিীর পুতুি 
Iv. র্কযানমবক 
 
E. ‘রু্চকর পািা’ র্াগযারানির অেব হি – 

i.  েয  
ii. রু্চকর পাাঁজর  
iii. সাহস  
iv. উচ্ছ্বাস   
 

F. ‘থিাাঁি কািা’ র্াগযারানির অেব হি – 

i. উেৃঙ্খি  

ii. োর থিাাঁি থকচি থগচ   

iii. স্পষ্টর্ক্তা  

iv. অেচেহ   
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SECTION- C 

 (Literature & Supplementary Reader) 

 

4. গদে  থেচক প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর:(থে থকাচিা পাাঁেনি)            1X5=5   

A.  নিনখি থেচর্ন ি গচের কানহিী-নর্রৃ্ত সময অিুোযী থে  নরনিফ েিন ি  তা- 

i.   েোেব থদযচসর্া 

ii.   শুযুমাত্র থিাকচদখাচিা  
iii.   অর্যে প্রচযাজিীয 
iv.  একজচির র্দচি আচরকজিচক খাওযাচিার উচদোগ 
 
B.  মৃতুেিয ফুিপাচত অিাহাচর মৃতুে থদচখ উন্মাদ হচয প্রেম নদচক অসহায  িরিারীচদর সচে থে 
আিাপোনরতা শুরু কচর  পচর থসিা র্ে কচর থদয, কারণ থস থদচখ তাচদর প্রচতেচকর কানহিী 
থিযায আেন্ন অযবচেতি মািুচষর নেমাচিা  োচগের কানহিী । 
 
i. কােব  ও কারণ-  দুচিাই সনিক 
ii. কােব সনিক,  কারণ সনিক িয 
iii. কােব সনিক িয,  কারণও েুনক্তপূণব িয 
iv. কারণ অিুোযী কােব কানহিীচত ঘচিনি 
 
C. “খর্র নদচয র্ানের সকচি থকউ গম্ভীর,  থকউ কাাঁদ কাাঁদ মুখ কচর র্চস োচক।”-  থে খর্চরর 
কো এখাচি র্িা হচযচ  তা হি- 
 
 i.   িুিুর মার  যারীনরক অসুস্থতার খর্র 
ii. মৃতুেিয খানিক পচরই আসচ -  এই নমেো খর্র 
iii. মৃতুেিয নফচর আসচর্ই-  এই সুনিনেত খর্র 
iv. থগািা কুনে মৃতচদচহর েোেে সৎকার িা করার খর্র 
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D. “রূঢ় র্াস্তর্ নিযমচক উচল্ট মযুর আযোনিক িীনত করা োয,  নকন্তু থসিা হয _________  ।   
-- যূিেস্থাি পূণব  করার  উপেুক্ত যব্দনি হি-. 
 
i. অপদােবতা 
ii. অনিযম 
iii. অসম্ভর্ 
iv. আর্নযেকতা 
 
E.  নিনখচির েনরত্রনিচক মানিক র্চেোপাযোয  গচেচ ি— 
 
i. পঞ্চাচযর মন্বন্তচর স্বােবপর যাসকচশ্রণীর প্রনতেূ নহচসচর্ 
ii. প্রেম নর্িেুি পরর্তবী  সম্প্রদাচযর  প্রনতনিনয নহচসচর্ 
iii. পঞ্চাচযর মন্বন্তচর আিনর্চরায জজবনরত মযেনর্ত্ত র্াঙানির নর্পরীচত 
iv. মৃতুেিচযর থোগে সহকমবী নহচসচর্ 
 
F.‘থক র্াাঁোয থক র্াাঁচে’গচে  িীনতযমব র্েনতচরচক সমাজযচমবর নর্োচর থিখক থকান্ 
কাজচক ‘পাপ’ র্চি নর্চর্েিা কচরচ ি? 

  i. দযজিচক খুি করার থেচয নিচজচক িা খাইচয মারা   
  ii. দরচদর মচতা থ াাঁযাচে থরাচগ আক্রান্ত হওযা 
  iii. অিাহাচর মৃতুে থদচখও নিনিবি োকা 
  iv. নরনিচফর কাচজ র্াযা দাি করা      
 

5. কনর্তা থেচক প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর: (থে থকাচিা পাাঁেনি)   1X5=5              

 

A.  কনর্ মৃদুি দাযগুচির ‘যািচক্ষত থেচক’ কার্েগ্রচের অন্তগবত পািে  কনর্তানির উচেখচোগে 

িাইি হি- 
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i. ‘এক পৃনের্ী নিখর্ আনম’ 

ii. ‘থস–ই কনর্তায জাচগ’ 

iii. ‘তাই নিচখ োই এ-রক্তচিখা’ 

iv. ‘থতামার আগুি আকাচযর থেচয র্ে’   

 

B. নিহত োইচযর যর্চদহ থদচখ কনর্র থক্রায হয, কারণ নতনি তাচক প ে করচতি িা, কনর্তা 

অিুসাচর – 

 

i. কনর্র প্রনতনক্রযা সনিক, কারণ েুি  

ii. কনর্র প্রনতনক্রযা েুি, কারণ সনিক  

iii. কনর্র প্রনতনক্রযা সনিক, কারণও সনিক  

iv. কনর্র প্রনতনক্রযা েুি, কারণও েুি 

 

C. কনর্ নিচজর নর্চর্কচক োর সচে তুিিা কচরচ ি তা হি-  

 

i. আচিা 

ii. র্ারুদ  

iii. েে 

iv. নর্দুেৎ 

 
D.  আকাচযর নদচক তানকচয কনর্ কী োওযার কো র্চিচ ি? 
 
i.  ঈিচরর শুচেো 
ii.  োাঁচদর নিপ 
iii.  রৃ্নষ্ট  
iv.  নর্নযর নর্োর    
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E. “আনম তা পানর িা।” – কনর্ কী পাচরি িা?   

i. প্রনতর্াদ-নর্মুখ হচয োকচত   

ii. নিচজর সুখ সোি করচত  

iii. ক্রেিরতা জিিীর পাচয দাাঁোচত  

iv. নিচখাাঁজ থমচযনির সোি করচত  

 

F. ‘ক্রেিরতা জিিীর পাচয’ কনর্তায থজচগ ওচি  – 

i. কনর্র নর্চর্ক 

ii. কনর্র প্রশ্ন  

iii. কনর্র কেিা  

iv. কনর্র প্রােবিা 

 

6. আন্তজবানতক কনর্তা থেচক প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর: (থে থকাচিা পাাঁেনি)        

            1X5=5              

A. ‘পেচত জাচি এমি এক মজুচরর প্রশ্ন’কনর্তানি কনর্ যঙ্খ থঘাচষর থকান্ কার্েগ্রচের  
অন্তগবত? 

i. ‘িাইচিই  ন িাম র্ার্া’  
ii. ‘যচর্র উপচর যানমযািা’ 
iii. ‘র্হুি থদর্তা র্হু স্বর’ 
iv. ‘মুখ থ চক োয নর্জ্ঞাপচি’  
 
B. ‘নিমা’ হি - 

i. থরাচমর রাজযািী 
ii. থপরুর রাজযািী 
iii. ইনজচপ্টর রাজযািী 
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iv. এনযযার একনি যহর 
 
C. থস্পচির থিৌর্ানহিীর সুরৃ্হৎ থিৌর্হর ন ি; 
 
 i. র্োনর্িি 
ii. আিিানন্টস 
iii. আমবার্া 
iv. েীর্স্ 
 
D. আচিকজান্ডার উত্তর-পনেম োরচতর থকান্ পরাক্রমযািী রাজাচক েুচি পরানজত 
কচরও র্েুত্ব স্থাপি কচরি? – 
 
i.  রাজা নর্ক্রমানদতে 
ii. রাজা পুরু 
iii. িাগানদতে 
iv. র্াহাদুর যাহ্ 
 
E.‘পেচত জাচি এমি এক মজুচরর প্রশ্ন’ কনর্তানি- 

 i. পনরশ্রমী  অেে র্নঞ্চত, ইনতহাচসর পাতায অিুচ্চানরত  মািুচষর  থর্াচযর জাগরণ 
 ii. ঐনতহানসক নর্রৃ্নত  
 iii. মজুচরর থিখাপো থযখার কানহিী 
 iv. রাজাচদর  জচযাৎসচর্র কানহিী নর্চেষণ 
 
 F.‘কাচদর জয করি নসজার?’- নসজার জয কচরন চিি-  

 i. থস্পিীযচদর 
 ii. নমযরর্াসীচক 
 iii. গিচদর 
 iv. নব্রনিযচদর 
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7. িািক থেচক প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর: (থে থকাচিা পাাঁেনি)    1X5=5  

 
A. “র্া: র্া: রু্  া। আো নহ নকযা।” -  এখাচি কী করার কো র্িা হচযচ ? 
 
i. থযচিা  থিচি রামব্রীচজর থকাোও পচে োকার কো র্িা হচযচ  
ii. অনেিয থযচষ মদেপাি কচর রজিীকাচন্তর থেযাচর  চি পোর কো র্িা হচযচ  
iii. নগ্রিরুচম কািীিাচের ঘুনমচয োকার কো র্িা হচযচ  
iv. অনেিয থযচষ মদেপাি কচর রজিীকাচন্তর র্ানেচত নফচর োওযার কো র্িা হচযচ । 
 
B. “সর্ েূতুচে র্ানের মচতা খাাঁ খাাঁ করচ ”- কাচক র্ক্তার েূতুচে র্ানে র্চি মচি হচযচ ?  
 
i. রজিীকাচন্তর নিচজর জিহীি র্ানেচক  

ii. দযবকযূিে  অনর্চিানরযামচক 

iii. জিমাির্হীি নগ্রিরুমচক  

iv. থিাকািযর্নজবত স্থাচি থপ্রনমকার র্ানেচক    

 

C. িািচকর থযষ অংচয রজিীকাচন্তর মুচখ ‘Farewell the tranquil mind !’- তাৎপেবপূণব এই 

উচ্চারণ িািকনিচত এক আিাদা মাত্রা থোগ কচর, কারণ র্েনক্তগত নর্ষণ্ণতায ওচেচিার 

েুিচক্ষত্রচক নর্দায জািাচিার সচে নি:সে রজিীকাচন্তর জীর্চির হতাযা সুেরোচর্ নমচি োয। 

i. মন্তর্েনি সনিক হচিও কারণনি েুি 

ii. মন্তর্ে এর্ং কারণ- দুনিই েুি 

iii. মন্তর্েনি েুি হচিও কারণনি সনিক     

iv. মন্তর্ে এর্ং কারণ- দুনিই সনিক  

 

D. “মরা হানত থসাযা িাখ”- কোনি এখাচি থকান্ অচেব র্ের্হৃত হচযচ ? 
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i. অের্যসী রজিীকাচন্তর অনেিচযর তুিিায রৃ্ি রজিীকাচন্তর অনেিয অচিক োচিা  

ii. অের্যসী রজিীকান্ত থেমি দুদবান্ত অনেিয করচতি র্াযবচকে থপৌঁচ ও নতনি থসই একইরকম 

অনেিয কচরি  

iii. রৃ্ি রজিীকাচন্তর অনেিচযর তুিিায অের্যসী রজিীকাচন্তর অনেিয অচিক োচিা  

iv. রজিীকান্ত অের্যস র্া র্াযবকে কখচিাই োচিা অনেিয করচতি িা  

 

E. কাচক থদচখ রজিীর্ারু্ েচয নেৎকার কচর নপন চয োি? 

 

i. রামব্রীজচক থদচখ   

ii. আিমগীরচক থদচখ  

iii. জিতাচক থদচখ  

iv. কািীিােচক থদচখ                                                      

 

F. ‘যু- যু করা দুপুচর জ্বিন্ত মাচি র্াতাস...’, র্িচত থর্াোচিা হচযচ  – 

i. থপ্রচম প্রতোখোত রজিীকাচন্তর মািনসক অর্স্থা 

ii. র্েনক্ত রজিীকাচন্তর নি:সেতা  

iii. ফাাঁকা অনর্চিানরযাচম রজিীকাচন্তর একাকী মুহূতব  

iv. েূোন্ত মৃতুেেচয েীত রজিীকাচন্তর মচিাজগৎ 

 

8. সহাযক পাি থেচক প্রদত্ত প্রশ্নগুনির সনিক উত্তর নির্বােি কর: (থে থকাচিা পাাঁেনি)   1X5=5  

A. কুমারগাাঁনত গ্রাচম কার থদাকাি ন ি? 
i. কুনিির সাহার 
ii. নিচর্দি সরকাচরর 
iii. মিচমাহি মহাজচির 
iv. িীিকমি সরকাচরর 
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B.  র্ািুরা তাচদর উচ্চারণ দর্নযষ্টে অিুোযী নিচজচদর কী র্িচর্?  
 
i.  দািু 
ii. তািু  
iii. িািু 
Iv.  ািু 
 
C. গাচরা পাহাে অঞ্চচি প্রেনিত ‘হানতচর্গার’ হি – 

i. হানত রাখার জাযগা  

ii. হানত নযকাচরর থকৌযি  

iii. একনি জনমদানর আইি    

iv. হানত – পনরেেবার িািা উপায   

 

D. গাচরা পাহাে অঞ্চচি ফসচির সমাহার সচেও থসখািকার মািুচষর মচি থকাচিা যানন্ত ন ি িা, 

কারণ জনমদার স্বরূপ দুষু্ট যনি আচযপাচয িুনকচয োকত। 

 

i. মন্তর্েনি সনিক হচিও কারণনি েুি 

ii. মন্তর্ে এর্ং কারণ- দুনিই েুি 

iii. মন্তর্েনি েুি হচিও কারণনি সনিক     

iv. মন্তর্ে এর্ং কারণ- দুনিই সনিক 

 

E. “পাহাচের িীচে থেনদি থেচক িাি নিযাি খুাঁনি থগচেচ , থসই নদি থেচক তাচদর থোখ 

ফুচিচ ।”- এখাচি ‘থোখ ফুচিচ ’ র্িচত কী থর্াোচিা হচযচ ? 

 

i. র্ািুরা থোখ থমচি থক্ষচতর সরু্জ ফসি থদচখচ    
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ii. র্ািুরা  নিচজচদর অনযকারচর্ায সম্পচকব সচেতি হচযচ     

iii. র্ািুরা প্রাণ ে’থর গাচরা পাহাচের প্রাকৃনতক দৃযে উপচোগ কচরচ   

iv. জনমদারচদর অতোোরচক হানসমুচখ থমচি নিচযচ   

 

F. “িাচকর র্দচি িরুি থপিাম িাক রু্মা রু্ম রু্ম”।- কী থর্াোচত এই কানহনিচক পািেগচে 

র্ের্হার করা হচযচ ?  

i. এক গাচরা োষীচক একনি  াতার র্দচি একনি হানতর দাম মহাজিচক নদচত হয  

ii. এক গাচরা োষীচক এক থকনজ মযিার র্দচি পঞ্চায নর্চঘ জনম নদচত হয  

iii. এক গাচরা োষীচক একনি কৃনষেচের র্দচি েনেয হাজার িাকা নদচত হয  

iv. এক গাচরা োষীচক দয থকনজ কৃনষসাচরর র্দচি এক থগািা যাি নদচত হয  

 

                                       _______________________ 

 

 

   

 

   


