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PART – A ( Objective type , MCQ Paper) --- 40 marks

1)�দ� অনুে�দ চার�টর মেধ� েয েকান িতন�টর সংি�� �ে�র উ�র দাওA)�দ� অনুে�দ�ট পড় এবং সংি�� �ে�র উ�র �িল েবেছ িনেয়
েলখ।

সবাই তােক ডােক ঘ�া বেল। অবশ� তার একটা ভােলা নাম আেছ। ঘে��র ৈবরাগী।
জািতেত ৈব�ব ।তার এই নােমর েপছেন একটা গ� আেছ। ঘ�া তার মােয়র কােছ
কতবার �েনেছ েস কািহনী। তােদর �ােমর পােশ রেয়েছ এক িশব ম��র। সবাই
ঘে��র �জও িশবম��র জীউ িশবম��র বেলই ডােক। বাবা নািক খুব জা�ত।
আপেদ-িবপেদ �ােমর েলাক বাবার ম��ের মানত কের। তাছাড়া বহ�দূর দূরাে�র
অেনেকই বাবার ম��ের এেস পুেজা েদয়। মন�ামনা পূরেণর আশায় ।
বহ�িদন েকান স�ান না হওয়ায় ঘ�ার মা এই ঘে��র বাবার ম��ের মানত কের।
েছেল হেল ঠাকুেরর নােমর সে� িমল েরেখ তারা নাম রাখেব। স�ান কামনায় এক
মােয়র আকুল �াথনা
� বাবা ঘে��র এর কােন েপৗ�ছায়। মােয়র আশা পূণ � হয়। একিদন
মােয়র েকাল জুেড় ঘ�ার জ� হয়। কথামেতা নাম রাখা হয় ঘে��র। েছাট েথেকই
�ােমর সবাই তােক ঘ�া বেল ডাকত।
জািতেত ৈব�ব হওয়ায় তার বাবা �ােম �ােম করতাল বা�জেয় গান কের যা েরাজগার
করত তােতই েকান রকেম সংসার চেল েযত। অবশ� িকছ� চােষর জিম িছল। যা ফসল
হেতা তােত ভােতর অভাব িছল না।
স�ঠক উ�র�ট িনণয়� কের েলখ।
a] ঘে��র ৈবরাগী েক সবাই িক বেল ডাকত?

(1x4)

i) ঘ�া
ii) ঘ�
iii) ঘে��র
iv) ৈবরাগী
b] ঘে��র ৈবরাগীর পােশর �ােম িকেসর ম��র আেছ?
i) রাধা কৃ� ম��র
ii) কালী ম��র
iii) িশব ম��র
iv) হনুমান ম��র
c] �ােম �ােম করতাল বা�জেয় েক গান করত?
i) ঘে��র ৈবরাগী
ii) ঘে��র ৈবরাগীর বাবা
iii) ঘে��র ৈবরাগীর কাকা
iv) ঘে��র ৈবরাগীর মা
d] 'আশা' শ��টর িবপরীত শ� হেবi) হতাশা
ii )�ত�াশা
iii )িনরাশা
iv) কুয়াশা
1B) �দ� অনুে�দ �ট পেড় সংি�� �� �িলর স�ঠক উ�র �িল েবেছ েলখঃহষবধ
� েনর
�
বািড় েচতলায়। বািড়র িপছেনর ফাঁকা জায়গাটা িঘের করাত িদেয় কাঠ
েচরার এক কারখানা িতিন বািনেয়েছন। তাঁর আিপস ঘর বািড়র একতলায়।

হষবধ
� ন� একিদন আিপেস বেস আেছন, িহসাব েদখেছন কারবােরর। এমন
সময় একটা েলাক তাঁর দরবাের এেস দাঁড়াল। িনেজর এক দরকার িনেয় বলল,' বাবু
আপনার বািড়র সামেনর অত বড় েরায়াক টা েতা একদম ফাঁকা পেড় থােক, ওখােন
আমার িমঠােয়র েদাকান খুলেত েদন না একটা।'
'িকেসর েমঠাই,হষবধ
� ন� �েধান।'
এই সে�শ, দরেবশ ,রসেগা�া ,�জিলিপ ,পা�য়া ,েবাঁেদ, খাজা গজা, িমিহদানা ,মিতচ�র, দই
,রাবিড় …'বেল যায় েলাকটা।
হষবধ
� ন� হাঁ কের েশােনন। �নেত �নেত তাঁর হাঁ েযন আেরা বড় হেয় ওেঠ-'সে�শ
দরেবশ…. সে�েশর দর ের েবশ তা আমার জানা আেছ ভােলাই,' িতিন বেলন।
'আবার খােবা, েদদার খাব …..হেরক রকেমর েমঠাই বানােবা আমরা।' জানায় েলাকটা।
'আবার খােবা আমরা েদদার েখেয়িছ'। ঘাড় নােড়ন হষবধ
� ন� : 'ভীম নােগর েদাকােনর।'
আবার খােবন এখােন। আবার খাবার পের আেরা আেছ -েদদার খাব, আমােদর
িনেজেদর বানােনা। আনেকারা িনজ� েপেট�। েলাক�ট �কাশ কের : 'েদদার েখেত
হেব --এমনই খাসা েমঠাই মশাই।'
বাঃ বাঃ! েস েতা খুব ভাল কথা। বেল হষবধ
� েনর
�
খটকা লােগ --'�েত�ক খাবারটাই
েতা েপেট�।েপেট েদওয়ার জন�ই েতা সব ।তাই নািক ?তাহেল?
হষবধ
� েনর
�
উৎসাহ েদেখ উৎসািহত হেয় েলাক�ট বেল:' েপেট� মােন েপেট না িদেয়
রে� েনই।'
স�ঠক উ�র�ট িনবাচন
�
কের েলখ।

(1x4= 4)

a] হষবধ
� ন� বািড়র িপছেন ফাঁকা জায়গায় িকেসর কারখানা বািনেয়িছলi) করাত িদেয় কাঠ েচরার ।
ii) েমিশেন কাঠ েচরার।
iii) িমঠাইেয়র
iv) কাপেড়র
b] আিপেস বেস থাকাকািলন এক�ট েলাক িকেসর আ�জ� িনেয় হষবধ
� েনর
�
কােছ
এেসিছল i) কাপেড়র েদাকান েখালার আেবদন িনেয়
ii) কােঠর েদাকান েখালার আেবদন িনেয়

iii) িমঠাইেয়র েদাকান েখালার আেবদন িনেয়
iv) কাগেজর েদাকান েখালার আেবদন িনেয়
c] ‘ভীম নােগর েদাকােনর’- েকান িম��র কথা হষবধ
� ন� বেলেছi) েদদার খােবা িম��
ii) আবার খােবা িম��
iii)িমিহদানা
iv) রসেগা�া
d] েদদার শ��টেক েকান বােক� যথাথ � �েপ �েয়াগ করা হেয়েছ –
i) েসইবার েদদার বৃ��েত দা�জ�িলেঙ িভেজিছলাম ।
ii) েসইবার দা�জ�িলেঙ বৃ��েত িভেজ েদদার হেয়িছলাম ।
iii) েসইবার দা�জ�িলেঙ বৃ��েত েদদার িভেজিছলাম l
iv) েদদার েসইবার দা�জ�িলেঙ বৃ��েত িভেজিছলাম।
1C) �দ� অনুে�দ �ট পেড় সংি�� �� �িলর স�ঠক উ�র �িল েবেছ েলখঃশরৎ কােলর এই েভারটা েকমন েযন একটা ম�া�জক জানেতা।
রাত থাকেতই ঘুম েচােখ উেঠ পড়ত েদশ�দ্ধু বাঙািল। েরিডওেত মহালয়া �নেব বেল।
মহালয়ার �ােত �চািরত এই �াচীন েবতার অনু�ান�ট কাল জয়ী িনঃসে�েহ। িক�
�খ�াত নামা িক না, তা িনেয় যেথ� সে�হ আেছ।
অনু�ােনর আসল নাম�ট েয' মিহষাসুরমিদ� নী', েসটা আমরা সেগৗরেব ভ�েল থািক। ইদািনং,
ক�ােসট বা িসিড ব�� হেয় িমউ�জক ওয়া�� এ নানা তােকর েশাভাবধন� কের, েসই
সূে� নাম টাও একট� একট� কের আমােদর কােনর মেধ� ঢ�েকেছ িক� মেনর মেধ�
বাসা েবঁেধ রইল েয -নামটা, েসটা িতিথ -মাহাে��র ই পিরচয়ট�কু। কীভােব েযন
িপতৃপে�র েশষ েভাের বািড়েত- বািড়েত েভেস আসা 'মিহষাসুরমিদ� নীর' স��িলত চ�ী
ম� ভ�িলেয় িদেত পাের েয, িপতৃপে�র অি�ম িদন�ট এখেনা বািক।অ�রী� বাসী
িপতৃপু�ষগণ এখনও অেপ�া করেছন মত��বাসীর তপেন
� তৃ� হেয় মহান আলেয় িফের
যােবন বেল।েযন মেন মেন চ��শ ঘ�া টপেক এিগেয় িগেয় মহালয়ার এই �ভাতী
অলে�� ম�ল শ� বা�জেয় েডেক েনয় েদবীপ� েক।শরেতর আরও একটা েভার ও
আমােদর বািড়েত বড় আন�, বড় উে�জনার িছল। তেব েস েকান িবেশষ তািরখ নয়।
েভার রাি�র েথেক তখন পুেজার ছ��টেত েবড়ােনার �টিকেটর অি�ম বুিকং এর লাইন
পড়ত েফয়ারিল ে�স এ।আর, সম� �মণি�য় বাঙািলর মেতা বাবাও িগেয় দাঁড়াত েসই

েভােরর অেপ�ায়--বাৎসিরক সপিরবার �মেণর িনঃশ� আেয়াজন �� হেতা েসই
িনভৃ ত শারদ�ােত।�েম আকাশ ফসা� হেয় আসত ।আর জানালার পা�া ধের ঠায়
দাঁিড়েয় থাকত মা ,পাড়ার েমােড় বাবার েসই এক মাথা কােলা েকাঁকড়া চ�ল �েলার
অেপ�ায়।
ব�স! পাড়ার বাঁেক খবেরর কাগজ হােত বাবা ।মা অমিন সেজাের বলত, ছিব, চা বসা
।আর পেরাটা �েলা ভাজ এবার।

স�ঠক উ�র�ট িনবাচন
�
কের েলখ।

(1x4= 4)

a] ‘শরৎকােলর এই েভারটা েকমন েযন একটা ম�া�জক জানত-’ এই েভারটা হলi) মহালয়ার েভার
ii) ভাইেফাঁটার িদেনর েভার
iii) দুগাপু
� েজার েভার
iv) কালীপূজার েভার
b] শরৎকােলর অন� একটা িদেনর েভারও খুব আনে�র িছল েলখেকর কােছi) দুগাপু
� েজার ষ��র িদন
ii) পুেজার ছ��টেত েবড়ােত যাওয়ার অি�ম �টিকেটর জন� লাইন েদওয়ার িদন।
iii) ঠাকুর ভাসােনর িদন।
iv) দুগাপু
� েজার নবমীর িদন ।
c) একমাথা কােলা েকাঁকড়া চ�ল�েলা েদখেত পাওয়ার অেপ�ায় েক থাকত?
i) েলখক িনেজ
ii) েলখেকর মা
iii)ছিব
iv) েলখেকর বাবা
d] ... িফের যােবন বেল – বাক�াংশ�টর সাধু�প হেলা
i) িফের যােবন বিলয়া
ii) িফের যাইেবন বিলয়া

iii) িফিরয়া যাইেবন বিলয়া
iv) িফিরয়া যাইেবন বেল

1D) �দ� অনুে�দ �ট পেড় সংি�� �� �িলর স�ঠক উ�র �িল েবেছ েলখঃেসকােল ও একােল অেনেক ভূ ত েদিখয়ােছন ও ভূ েতর আিব�ার কিরয়ােছন।
��িরচ�য়ািল�রা ভূ েতর সে� কারবার কেরন। িক� েকহ ভূ েতর সৃ�� কিরয়ােছন ,তাহা
�িন নাই ।ৈব�ািনেকরা নািক ভূ ত মােনন না; িক� তাহারা ভূ েতর সৃ�� কিরেত পােরন
।….বত�মান �সে�ও ভূ েতর কথা পািড়েত হইেব; উহা ৈব�ািনক প��েতর সৃ��। েজমস
�াক� ম�া�ওেয়ল গত শতা�ীেত েকমি�েজ পদাথিবদ�ার
�
অধ�াপক িছেলন ।িতিন এক
রকম ভূ েতর ক�না কিরয়া িগয়ােছন ;েসই ভূ েতর কথা এই �সে� উ�ঠেব ।
�দীপ �ািলেয় আমরা রা��র অ�কার দূর কিরয়া থািক ,এবং ত�ন� কাঠ েতল-চিব �
েপাড়াইয়া আেলা �ািল এখােন েলােক গ�াস েপাড়ায় অথবা দ�া েপাড়াইয়া িবজুিলবািত
�ালায় ।মানুেষ মেন কের,এ একটা �কা� বাহাদুির ;অি�র আিব�ােরর মেতা এত
�কা� আিব�ারই বু�ঝ আর কখেনা হয় নাই। সূযেদব
�
স��ার পর সিরয়া পিড়য়া
আমািদগেক আেলােক ব��ত কেরন ;িক� আমরা েকমন সহজ উপায় েঘার
অ�কােরও আমােদর কাজ সািরয়া লই ।মানুষেক ফাঁিক েদওয়া সহজ কথা নেহ।
সূযেদব
�
আমািদগেক ফাঁিক িদেত চান ;আমরা িক� িদয়াশলাই ঢ�িকয়া আেলা �ািল, এবং
হাজার হাজার মশাল ও �দীপ �ািলয়া ঘর ও নগর আেলািকত কিরয়া তাহার পা�া
িদই।
�কৃিতেক এই�েপ ফাঁিক িদয়া আমরা উৎফু� হই। িক� আমােদর মেধ� যাঁহারা
দূরদশ� ও সূ�দশ� , তাঁহােদর নাম ৈব�ািনক , তাঁহারা স�িত �� ত� িলয়ােছন
,আমরা ফাঁিক িদেতিছ, না ফাঁিক পিড়েতিছ ?
স�ঠক উ�র�ট িনবাচন
�
কের েলখ।
a] ভূ েতর সে� কারা কারবার কেরনI) ৈব�ািনেকরা
ii) ��িরচ�য়ািল�রা
iii) অধ�াপকরা
iv) িশ�করা
b) েজমস �াক� ম�া�ওেয়ল েকান িবষেয় অধ�াপনা করেতন?
i) যাদুিবদ�া

(1x4= 4)

ii) কলািবদ�া
iii) পদাথিবদ�া
�
iv) পরািবদ�া
c)‘মানুষ মেন কের, এ একটা �কা� বাহাদুির’ – েকান�টেক বাহাদুির বেল মানুষ মেন
কেরi) গ�াস কয়লা দ�া পুিড়েয় িবজুিল বািত �ালােনা।
ii) �দীপ �ালােত িশেখ
iii) ভূ ত আিব�ার কের
iv) িশকার করেত িশেখ
d) সৃ�� শ��টর িবপরীত শ� হেবi) সৃজন
ii) গড়া
iii) ধবংস
iv) �িণক

2)�দ� িবক��িল েথেক স�ঠক উ�র�ট েবেছ িনেয় সি� কেরা।(েয েকান
পাঁচ�ট)
( 1x5=5)
a) উদ্ + নয়ন=
i) উ�য়ন

ii) উ�য়ন

iii) উদয়ন

iv) উদায়ন

b) সম্+চয় =
i) সংচয়

ii) স�য়

iii) স�য়

iv)সংশয়

c) িব + িছির =
i) িবিছির

ii) িব�ী

iii) িব��ির

iv)িবি�

d) হাত+েদখা =
i) হাে�খা

ii) হাৎেদখা

iii) হাটেদখা

iv)হাড়্েদখা

e) পর+ পর =
i) পর�র

ii) পর�র

iii) পরাপর

iv) পরা�র

f) পদ্+ হিত=
i) পৎহিত

ii) প�িত

iii) পত��

iv) পদ্হিত

3)�দ� িবক��িল েথেক স�ঠক উ�র�ট েবেছ িনেয় সি� িবে�দ কেরা।
(েয েকান
পাঁচ�ট)

( 1x5=5)

a) ষ� =
i) ষষ্ + ঠ

ii) ষট্ +ঠ

iii) ষষ্ +থ

iv) ষৎ+থ

b) আ�য � =
i) আ+চয � ii) আট+চয �

iii) আশ+চয � iv) আস+চয �

c) পাঁশ্শ =
i) পাঁশ+শ

ii) পাঁচ+শ

iii)পাস+শ

iv)পাঁশ+স

ii) সৎ+শয়

iii) সন্+শয়

iv) স্ম+সয়

d) সংশয়=
i) সম্+শয়
e) উদ্ধত
ৃ =
i) উৎ+�ত

ii) উন+�ত iii) উদ্+�ত

iv)উধ্+�ত

f) ত�য় =
i) তট্ +ময়

ii) তদ্+ময়

iii)তন্+ময়

iv)তম্+ময়

4)�দ� িবক��িল েথেক িনেদ� শানুযায়ী স�ঠক উ�র�ট েবেছ িনেয় বাক��িলেক
�পা�িরত করঃ- (েয েকান
চার�ট)
(1x4=4 )
a)িদনটা খুব সু�র, েকাথাও েযেত ইে� করেছ।

জ�টল বােক� �পা�িরত করেল হেবi) েযেহত� িদনটা খুব সু�র তাই েকাথাও েযেত ইে� করেছ।
ii)যিদও িদনটা খুব সু�র তবুও েকাথাও েযেত ইে� করেছ।
iii)িদনটা েয খুব সু�র নত� বা েকাথাও েযেত ইে� করেছ।
iv) িদনটার এত েসৗ�য � েকাথাও েযেত ইে� করেছ।
b) যিদ রাত েজেগ েখলা েদেখা তেব শরীর খারাপ লাগেব।
সরল বােক� �পা�িরত করেল হেবi) রাত জাগেল শরীর খারাপ লাগেব।
ii) রাত েজেগ েখলা েদখেল শরীর খারাপ লাগেব।
iii) রাত েজেগ েখলা েদখেছা তাই শরীর খারাপ লাগেছ।
iv) রাত েজেগ েখলা েদেখা িক� শরীর খারাপ লাগেব।
c) এত স�দ রিহয়ােছ তাও দাির�� ঘুিচল না।
জ�টল বােক� �পা�িরত করেল হেবi) েযেহত� এত স�দ রিহয়ােছ েসইেহত� দাির�� ঘুিচলনা ।
ii) যিদও এত স�দ রিহয়ােছ তবুও দাির�� ঘুিচল না।
iii) স�দ রিহয়ােছ অথচ দাির�� ঘুিচল না ।
iv) এত স�দ রিহেলও দাির�� ঘুিচল না
d) ত� িম এত চ�ল বেল েলখা েশষ করেত অসুিবধা হয়।
েযৗিগক বােক� �পা�িরত করেল হেব
i) ত� িম েলখা েশষ করেত পারনা কারণ ত� িম চ�ল।
ii) ত� িম এত চ�ল তাই েলখা েশষ করেত অসুিবধা হয়।
iii) েতামার এত চ�লতা েলখা েশষ করেত পার না ।
iv) যিদও ত� িম এত চ�ল তবুও েলখা েশষ করেত অসুিবধা হয়।

e) আপনার েপৗ�েষর কথা আিম জািন।
েযৗিগক বােক� �পা�িরত করেল হেবi) আপনার েপৗ�েষর কথা আেছ এবং তা আিম জািন ।
ii) আপনার েপৗ�েষর কথা আমার অজানা নয় ।
iii) আপনার েপৗ�েষর েয কথা তা আিম জািন।
iv) আিম িক� আপনার েপৗ�েষর কথা জািন ।
5) �দ� বাক��িলর িনেদ� শানুযায়ী স�ঠক �পা�র�ট েবেছ েলখঃ-(েয েকান
চার�ট)
( 1x4 = 4)
a) েমেয়�ট কথা বিলল না,িকছ��ণ চ�প থািকয়া হাঁ�টেত লািগল।
চিলত ভাষায় �পা�িরত করেল হেব
i)েমেয়�ট কথা বলল না,িকছ��ণ চ�প েথেক হাঁটেত লাগল।
ii)েমেয়�ট কথা কিহল না,িকছ��ণ চ�প েথেক হাঁটেত লাগল।
iii)েমেয়�ট কথা বলল না, �ধু চ�প েথেক হাঁটেত লাগল।
iv) েমেয়�ট কথা না বেল,িকছ��ণ চ�প েথেক হাঁটেত লাগল।
b) খড়খিড় খুেল, হাত গিলেয় দরজা খুলতাম।
সাধু ভাষায় �পা�িরত করেল হেবi) খড়খিড় খুিলয়া,হাত গিলেয় দরজা খুিলতাম।
ii) খড়খিড় খুলাইয়া,হাত গলাইয়া দরজা খুিলতাম।
iii) খড়খিড় খুিলয়া,হাত গলাইয়া দরজা খুিলতাম।
iv) খড়খিড় খুিলয়া,হাত গিলয়া দরজা খুিলতাম।
c) ৈবকােলর িদকটায় হঠাৎ চত� িদ�ক অ�কার কিরয়া কালৈবশাখীর ঝড় আিসয়া পিড়ল।
চিলত ভাষায় �পা�িরত করেল হেব
i) িবেকেলর িদকটায় হঠাৎ চত� িদ�ক অ�কার কের কালৈবশাখীর ঝড় এেস পড়ল।
ii) িবেকেলর িদকটায় হঠাৎ চারিদক অ�কার কের কালৈবশাখীর ঝড় এেস পড়ল।

iii) িবেকেলর িদকটায় হঠাৎ চারিদক অ�কার কের কালৈবশাখীর ঝড় এেস পড়ল।
iv) িবেকেলর িদকটায় হঠাৎ চত� িদ�ক অ�কার কের কালৈবশাখীর ঝড় এেস পিড়ল।
d)েভেবিছল,একট� ঠা�া হেলই তার সাজ েদিখেয় যােব।
সাধুভাষায় �পা�িরত করেল হেবi)ভািবয়ািছল,একট� ঠা�া হইেলই তাহার সাজ েদখাইয়া যাইেব।
ii) ভািবয়ািছল,একট� ঠা�া হেলই তাহার সাজ েদখাইয়া যাইেব।
iii)ভািবয়ািছল,একট� ঠা�া হইেলই তার সাজ েদখাইয়া যাইেব।
iv) ভািবয়ািছল,একট� ঠা�া হেলই তাহার সাজ েদখাইয়া যােব।
e) েসজন� িব��কৃিতেক আড়াল আবডাল েথেক েদখতাম।
সাধু ভাষায় �পা�িরত করেল হেবi) েসইেহত� িব��কৃিতেক আড়াল-আবডাল হইেত েদিখতাম।
ii) েসইজন� িব��কৃিতেক আড়াল-আবডাল েথেক েদিখতাম
iii)েসইজন� িব� ও �কৃিতেক আড়াল হইেত েদিখতাম।
iv) েসইজন� িব��কৃিতেক আড়াল-আবডাল থািকয়া েদিখতাম।
6. স�ঠক উ�র�ট েবেছ েলখ - (M.C.Q. )

(েযেকান ৫�ট)

a) তপন খাতা-কলম িনেয় েকাথায় েগল?
i. িচেলেকাঠার ঘের
ii. দু তলার িসঁিড়েত
iii. িতন তলার িসঁিড়েত
iv. ছােদ
b) আেলাবাবু এককােল কী বাজােতন?
I. ড�িগ তবলা

( 1 X5 =5)

ii. হ�াট
iii. বাঁিশ
iv.িগটার
c) অিবনাশবাবুর বড় েছেলর নাম কী?
i. িদনু
ii. িবনু
iii. িতনু
iv. িমনু

d) আেলাবাবু পািখর বা�া�টেক িকেনিছেলন কত দােম ?
i.দু আনা
ii.িতন আনা
iii.চার আনা
iv.সােড় িতন আনা
e) জগদীশ বাবুর বািড়েত েয স��াসী এেসিছেলন িতিন েকাথায় থাকেতন?
i.নীলিগিরর �হায়
ii.উদয়িগিরর �হায়
iii.িহমাচেলর িগির�হায়
iv.িব�� পবেতর
�
�হায়
f) �ুেলর মা�ারমশাই হিরদােক কত ঘুষ িদেয়িছেলন ?
i.চার আনা
ii.বােরা আনা
iii. আট আনা
iv. ছ-আনা

7. স�ঠক উ�র�ট েবেছ েলখ - (M.C.Q. )

a) সুভাগার িপতার নাম িক

(েযেকান ৫�ট)

( 1 X5 =5)

?

i. বা�ািদত�
ii.�তাপািদত�
iii.েদবািদত�
iv.কনকািদত�
b) একদল যবন েকাথা েথেক এেসিছল ?
i.বীরনগর
ii.শ�ামনগর
iii.জাভানগর
iv �ীনগর

c) রাজ কমকােররা
�
কী িদেয় �কা� ম��র আগােগাড়া মুেড়
i.�পার পাত
ii.তামার পাত
iii.েসানার পাত
iv.দ�ার পাত

d) েক িশলািদেত�র সে� িব�াসঘাতকতা কের?
i. তাঁর েসনাপিত
ii. তাঁর ম�ী
iii.তাঁর রানী
iv.তাঁর ভিগনী

িদেত লাগেলা?

e) 'েসই রে�র িদেক েচেয় �াণ েকঁ েদ উঠল।' কার �াণ েকঁ েদ উঠল ?
i. চ�াবতী
ii.সুভাগা
iii. পু�বতী
iv.গােয়বী
f) 'েগােহর েসই ছ�ির ভীলরােজর বুেক সেজাের িবঁেধ েগল। ' িকেসর মত ?
i. িশকারী কুকুেরর দাঁেতর মেতা
ii. দাঁতাল �েয়ােরর দাঁেতর মেতা
iii. ম� হািতর দাঁেতর মেতা
iv. িবছার কামেড়র মেতা

PART – B – (Descriptive type pen paper test )

40 marks

8) িনেচর ���িলর অিত সংে�েপ উ�র দাও( েযেকােনা দু�ট )

(2x2=4)

A) 'তা েদওয়া যায়! আিম বলেল 'স��াতারার' স�াদক 'না' করেত পারেব না।'
আিম েক? স��াতারা কী?
B) 'জীব� েকান �জিনস েপাষবার

সামথ�� েনই আমার।'

কী �সে� কার এই উ��?
C) জগদীশ বাবুর বািড়েত হিরদা িক সােজ কখন যান?
9) িনেচর ���িলর অিত সংে�েপ উ�র দাও( েযেকােনা দু�ট )
A)

'হাওয়া িবলাসী িতন েজাড়া েচাখ আটেক েগল ে�েম ।'
কিব েক? কিবতার নাম িক?

B)

'আমােদর পথ েনই েকােনা।'

(2x2=4)

কিব েক ? মূল কাব��ে�র নাম িক ?
C) 'আমােদর দুহাত -এক -করা অ�িলেত।'
কিবর নাম কী? ‘আমােদর’ বলেত কােদর �সে� বলা হেয়েছ?
10). িনেচর ���িলর অিত সংে�েপ উ�র দাও( েযেকােনা এক�ট)
A)

(1x2=2)

'বৎেস েদবতার বের মৃত�� হয় না েদবতার অিভশােপ মৃত�� হয় ।'

- একথা েক কােক উে�শ� কের বলেলন?
B)'ি�য় সিখ, েতামার হােত আমার েগাহেক সঁেপ িদলুম।'
ব�া েক? কােক উে�শ� কের িতিন একথা বলেলন ?
11) িনেচর ���িলর নািতদীঘ � উ�র দাও( েযেকােনা দু�ট )
A)

(2x3=6)

'আমায় ওরা সইল না েকউ/ আমার কােছ রইল না েকউ--'
ব�ার এ�প মেনােবদনার কারণ িক গ� অনুসাের েলখ।

B)'তপেনর মেন হয় আজ েযন তার জীবেনর সবেচেয় দুঃেখর িদন ।'
ব�ার এ�প মেন করার কারণ উে�খ কেরা।
C)"খুব হেয়েছ হির, এবার সের পেড়া।"
ব�ার এ�প উ��র কারণ ব�াখ�া কর।

12) . িনেচর ���িলর নািতদীঘ � উ�র দাও( েযেকােনা দু�ট )
A)

'আমােদর কথা েক -বা জােন
আমরা িফেরিছ েদাের েদাের।'
কিবর এ�প ভাবনার কারণ িক ?

(2x3=6)

B) 'পথ হািরেয় যায় েসিদেক, েসিদেক পথ আেছই।'
কিবর েচােখ নত� ন পথ িকভােব ধরা িদেয়েছ?
C) ‘েশােনা েকারােনর সুরাহার সে� উপিনষেদর ম�’-�স� উে�খ পূবক
� ব�ার ব�ব�
িবে�ষণ কেরা।

13). েযেকােনা এক�ট �ে�র নািতদীঘ � উ�র দাও।

(3X1=3)

A)

'েসই কুে�র একধাের �কা� সূযম��েরএক
�
অিত বৃ� পুেরািহত বাস করেতন।'

-

বৃ� পুেরািহেতর পিরচয় দাও।

B)' মানুেষর সব ই�া পূণ � হয় না ।'
কার েকান ই�া েকন পূণ � হয়িন গ� অনুসাের েলখ।

14) �স�সহ ব�াখ�া কর -

(5X1=5)

'িতন পাহােড়র নকিশকাঁথায় িশ�র কলরব ।'
অথবা
'জগৎেজাড়া সুখ আর দুিনয়া জুেড় শাি�র জেন�
একাসেন
একাকাের �াথনা
� করেছন।'
15) সা�িতক অিতমারীেত গৃহব�ী অব�ায় েতামার েমাবাইল েফান েতামােক কতটা
সাহায� কেরেছ তা জািনেয় েতামার ব�ুেক এক�ট প� েলখঅথবা
েতামার অ�েলর আ�হী অথচ গিরব িশ�েদর জন� এক�ট লাইে�রী ৈতিরর জন�
িবেদেশ কমরত
�
বাবার কােছ অথ � সাহায� েচেয় এক�ট প� েলখ।
(5)

16). িনেচর েয েকােনা এক�ট িবষেয় অবল�েন এক�ট অনুে�দ রচনা কেরা।
(5)
A) ই-বুক আর বত�মান িশ�াথ�রা/ ছা�ছা�ীরা
B) �কৃিতর েসবায় মানুষ বনাম মানুেষর েসবায় �কৃিত।
C)ঝেড়র িদেন বহ�তল আবাসেনর ঘের একাকী

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

থাকার অিভ�তা।

