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BANGLA   MODEL   QUESTIONS,   2017   (INTER XII)    
 
                                                   SET- I 

সিঠক উ�রিট �লখ :-                                           

১। ‘খাইেত পাইেল �ক �চার হয়’ ?                                 

১৬x১=১৬ 

(ক) কমলাকা� (খ) িবড়াল (গ) (�স�) (ঘ) নসীরামবাবু 

২।  বলাই িনেজর কাকা –কািকর সে� �কাথায় �বড়ােত িগেয়িছল ? 

৩। িচকােগা ধম� সে�লেন �ামী িবেবকান� �কা� িবষেয়র উপর 

বি�তা কেরন? 

(১) (ক) জািত (খ) (ভাষা) (গ)ধম� (সািহত�) 

৪। ‘মিণমেহশ’ �মণ কািহনীেত �লখক �কা� �দবতা দশ�েনর কথা 

কথা বেলেছন? 

(ক) িব�ু (খ) নারায়ণ (গ) মহােদব (ঘ) ��া 

৫। মুখুে��েদর িকেসর ব�বস�া িছল ? 

(ক) ধান (খ) পাট (গ) িচিন (ঘ) কয়লা  

৬। ‘ভারতবষ� �কােনা কােল এক িছল না’ ?- একথা কারা বেলন ? 

(ক) সা�াজ�বাদী (খ) পুঁিজপিত (গ) রা�বাদী (ঘ) সমাজবাদী 

৭। ‘িহ�ী অ� ম�ািজক’ বইিট কার �লখা ? 

৮। িবেয়র পর মাধুরীলতা �ামীর ঘর করেত �কাথায় িগেয়িছল ? 

(ক)মজ:ফরপুের (খ) ভাগলপুের (গ) স�লপুের (ঘ) জয়পুের 

৯। ‘��দি�ণা’ পাঠিট কার �লখা ? 

(ক) িচ�ােদব (খ) রােজ� অবি� (গ) (রাজেশখর বসু) (ঘ)বি�মচ� 



১০। ‘িবরিহণী রাধা’ কিবতািটর কিব �ক ? 

(ক) বলরাম দাস (খ) �গািব� দাস (গ) িবদ�াপিত (ঘ) চ�ীদাস 

১১। সনাতন নদীর তীের মািটর িভতর কী পুেঁত �রেখিছল ? 
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(ক) �সানা (খ) হীের (গ) পরশপাথর (ঘ) মািণক 

১২। ‘িচিঠ’ একিট – 

(ক)কিবতা (খ) �ছােটাগ� (গ) �ব� (ঘ) বড়গ� 

১৩। ভগবান তথাগত-র �ীর নাম কী িছল ? 

(ক) যেশাধরা (খ) রাধা (গ) মাধুরীলতা (ঘ) শকু�লা 

১৪। ল�ীেপচঁা িকেসর ডােল বেসিছল ? 

(ক) িশমুেলর (খ) পলােশর (গ) আেমর (ঘ) নারকেলর 

১৫। ‘বসুধা’ শে�র অথ� কী ? 

(ক) পৃিথবী (খ) নদী (গ) মািট (ঘ) ব� 

১৬। জীবনান� দাশ রিচত কিবতািটর নাম কী ? 

(ক) বটবৃ� (খ) তথাগত (গ) �নালক (ঘ) আবার আিসব িফের 

একিট বােক� উ�র দাও :-                                     

৭x২=১৪                                  

১৭। ‘িবড়াল’ �ব�িটর আিম �ক ?       

১৮। আেমিরকাবাসীেক �ামী িবেবকান� কী বেল সে�াধন কেরিছেলন 

? 

১৯। জগদীশ চ� বসু ল�নন �থেক �কান িডি� িনেয় এেসিছেলন? 



২০। ‘�নালক’ কিবতায় নদীর শরীর �কা� মােছ ভের রেয়েছ ? 

২১। সরলার মা-র বািড় �কাথায় িছল ? 

২২। বাংলা সািহেত�র দু’জন কিবর নাম �লখ। 

২৩। মধুসূদন দ� কােক ‘বিধর ক�ণা তুিম’ বেলেছন ? 

 সংে�েপ উ�র দাও:-                                    ৬ x ৫ = 

৩০ 

 ২৪। �বশাখী পূিণ�মা উৎসেব �কান নাটক অিভনীত হেয়িছল ? 

কােদর বািড়েত এ উৎসব হেয়িছল ? 

২৫। পা�ীগণ আবশ�ক মত �কান নীিতর আ�য় �হণ কেরন ? 
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২৬। �� িবনা �কান িবদ�াই লাভ হয় না এবং িনেজর কােছ �� 

ঈ�র তুল� –‘��দি�ণা’ পাঠ অবল�েন �তামার মতামত ব�� কেরা 

। 

২৭। ‘গান’ কিবতািটেত শীতল পািটর উে�খ �কন করা হেয়েছ ? 

২৮। পদকত�া চ�ীদাস রাধােক িবরিহনী �কন বেলেছন ? 

২৯। িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর স�ে� যা জােনা �লেখা। 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও: -                            

৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� একিট কের শ� গঠণ কেরা __              

৮ 

অনা,   কু,   আ,   ভর,   পািত,   ফুল,  �হড,   গর 

৩১। িনেচর শ��িলর পিরবিত�ত �প �লখ :-                         

৫          

�যমত,   দু� ধ,   রতন,   একেল,   �ধয়ােণ                 



৩২। ইংেরিজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা :-                       

৫ 

 Enemy, Geography, Translation, Victory, Bacteria        

৩৩। সাধুভাষা চিলত ভাষায় �পা�িরত কেরা                         

৫ 

(ক) িহমালয় দশ�ণ কিরয়া আিসেলন। 

(খ) তুিম আজ িক খাইেব ?  

(গ) ঊিম�লা ভাইেক ডািকেলন। 

(ঘ) �সাহ� কিবতা আবৃি� কিরেতেছ। 

(ঙ) তাহােক খুিঁজয়া বািহর কর। 

৩৪। িদিদর িবেয়র জন� িবদ�ালেয় িতনিদন না যাওয়ার আেবদন 

জািনেয় �ধান িশ�কেক িচিঠ �লেখা।                                               

৭ 

৩৫। আমরা িকশাণগ� �াম প�ােয়েতর অ��গত নয়া গাওঁ-এর 

বািস�া। আমােদর �ােমর কতক�িল সমস�ার কথা আপনােক 

(প�ােয়ত �ধাণ) জানােত চাই। আমােদর �ােম পাচঁ হাজার মানুেষর 

বসবাস। িক� এত জনসংখ�া থাকা সে�ও আমােদর এখােন মা� দুিট 

নলকূেপর মেধ� একিট খারাপ হওয়ােত আমরা 
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 খুবই দুরাব�হায় িদন কাটাি�। িবকল নলকূপিট �মরামত ও নতুন 

নলকূপ বসােনার জন� আমরা আপনার হ�ে�প �াথ�না করিছ। 



          উপেরা� অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও—   

৫x২=১০ 

(ক) �কান জায়গায় �াম প�ােয়েতর কথা বলা হেয়েছ                                 

(খ) �ামিটেত কত মানুেষর বাস ? 

(গ) �ােমর �কান সমস�ার কথা এখােন উে�খ করা হেয়েছ ? 

(ঘ) �ােম কয়িট নলকূপ আেছ ? 

(ঙ) �ােমর মানুষ প�ােয়ত �ধােনর কােছ সমস�ার সমাধান ��প 

িক �াথ�না কেরেছ ? 

 

                      -ANSWER SHEET- 

 

(১) খ। িবড়াল      (২) ক। পাহােড়      (৩) গ। ধম� 

(৪) গ। মহােদব     (৫) খ। পাট          (৬) ক। সা�াজ�বাদী 

(৭) খ। চাল�স ওেয়কম�াস (৮) ক। মজ:ফরপুর (৯) রােজ� অবি�। 

  (১০) (ঘ) চ�ীদাস  (১১) গ। পরশপাথর (১২) ক। কিবতা 

(১৩)  ক যেশাধরা। (১৪) ক। িশমূেলর (১৫) ক। পৃিথবী 

(১৬) আবার আিসব িফের। (১৭)। ‘িবড়াল’ �ব�িটর আিম 

কমলাকা�। 

  (১৮) আেমিরকাবাসীেক �ামী িবেবকান� ‘ �হ আেমিরকাবাসী ভ�ী ও 

�াতৃবৃ�’     বেল সে�াধন কেরিছেলন। 

(১৯)। জগদীশ চ� বসু ল�ন �থেক িব এসিস িডি� িনেয় �দেশ 

িফেরিছেলন।  

(২০)। ‘�নালক’ কিবতায় নদীর শরীর �বায়াল মােছ ভের রেয়েছ । 



(২১)। সরলার মা-র বািড় বাংলােদেশর পাবনা �জলায় িছল।  

(২২)। বাংলা সািহেত�র দু’জন কিবর নাম হল – 
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রবী� নাথ ঠাকুর ও জীবনান� দাশ। 

(২৩)। মধুসূদন দ� বটবৃ�েক ‘িবিধর ক�ণা তুিম’ বেল সে�াধন  

কেরেছন।  

(২৪) �বশাখী পূিণ�মা উৎসেব ‘কণ�াজু�ন’ নাটক অিভনীত হেয়িছল। যার 

অিভনয় চমৎকািরে� সকল �লাকই খুব আন�েবাধ 

কেরিছেলন। নাটকিট মুখুে��ােদর বািড়েত হেয়িছল। 

(২৫)। পা�ীেদর কােছ যুি� আশা করা বৃথা। তারা �ত��ভােব বা  

পেরা� ভােব শাসনতে�র সে� জিড়ত, সুতরাং আবশ�ক মত তারা 

কূটনীিতর আ�য় �হণ কের। কখনও কখনও �দেশর অথবা 

রাজ�শাসকেদর কথা মত পা�ীরা সামুিহক অথবা ব�ি�গত �াথ�নার 

আেয়াজন কের থােক। 

(২৬)। ��িবনা িবদ�ালাভ করা যায় না এবং �� ঈ�র তুল�। 

একলব� ধনুিব�দ�া িশ�ালােভর জন� �� ��াণাচােয�র কােছ িগেয়িছল। 

�িত�া কেরিছল ধনুিব�দ�া যিদ িশখেতই হয়,তেব আচায� ��ােণর 

কােছই িশখেব। িক� আচায� ��াণ �ধুমা� �ি�য়কুমারেদরই ধনুিব�দ�া 

িশ�া �দব,অন� কাউেক নয়। তাই  

ভীলকুমার একলব�েক ধনুিব�দ�া িশখােবন না একথা �� কের বেল 

িদেলও একলব� আচায� ��াণেকই তার �� �ীকার কের িনেয়, 

��ােণর মািটর মূিত� গেড় তার সামেন ধনুিব�দ�া অভ�াস করেত �� 



কের। সামেন ��র সাি�েধ�, পরামশ� ও িশ�া ছাড়াই ��� ধনুিব�দ 

হেত পারা যায়।  

(২৭)শীতলপািট অথ�াৎ এক�কার মাদুর যা শরীের শীতলতার 

�শ� িদেয় �াি� দূর কের। আমােদর বাংলার �কৃিত ও শীতল। 

কারণ এখানকার �কৃিত গাছপালায় ভরা। পিরেবেশ শীতলতা ছিড়েয় 

থাকার জন� তা আমােদর �া� দূর কের। বাংলার �কৃিতর সে� 

শীতল পািটর এই িমেলর জন� কিব  এখােন শীতল পািটর উে�খ 

কেরেছন। 

(২৮) পদকত�া চ�ীদাস ‘িবরিহণী রাধা’ পদ বা কিবতািটেত কৃ� 
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িবরেহ রাধার িবরিহনী িবেভার রাধা িনজ�েন একািকনী বেস থােকন। 

কারও কথা �নেত পান না। �যািগনীর মত রাঙা �বশ তারঁ। চুল 

এেলােমেলা। �ধু একদৃে� কখেনা �মেঘর পােন,কখেনা ময়ূর-ময়ূরীর 

িদেক দৃি� িনব� �রেখ �কৃে�রই �পদশ�ন কেরন।কৃে�র জন� 

রাধার ব�াকুলতা �াণব� হেয় উেঠেছ। 

(২৯) িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর আধুিনক ভারেতর সব�ে�� কিব ও 

পৃিথবীর সব�যুেগর কিব সমােজর অন�তম �ধান কিব। কলকাতার 

�জাড়াসােঁকার ঠাকুর পিরবাের ৭ �ম (২৫ �শ �বশাখ)১৮৬১ �ত তারঁ 

জ� হয়। মৃতু� ৭আগ� (২২�শ �াবণ)১৯৪১। িপতার নাম মহিষ� 

�দেব�নাথ ঠাকুর ও মােয়র নাম 

সারদা �দবী। বাল�কাল �থেকই কিবতা রচনায় িস�হ�। কিবতা, 

নাটক,উপন�াস, �ছােটাগ�, �ব�,�ভৃিত বাংলা সািহেত�র �িতিট 

িবভােগই িতিন অবশ� সাধারণ �িতভার পিরচয় িদেয়েছন। 



গীিতকিবতা রচনায় িতিন িস�হ�। তারঁ রিচত ‘গীতা�লী’ কাব� 

ইংরািজ ভাষায় অনুিদত হয় এবং িতিন সব�ে�� কিব�েপ �নােবল 

পুর�ার পান ১৯১৩ সােল। ভানুিসংহ তারঁই ছ�নাম। শাি�িনেকতন 

��চয� িবদ�ালয়,িব�ভারতী ও �িনেকতন তারঁ অিব�রণীয় কীিত�। 

তারঁ রিচত কাব��ে�র মেধ� উে�খেযাগ� ‘�সানারতরী,‘বলাকা’, িচ�া, 

‘কথা ও কািহনী’, ‘মানসী’, �ভৃিত। �গারা,�চােখর বািল, ঘের 

বাইের,�শেষর কিবতা �ভৃিত তারঁ িবিশ� উপন�াস। ‘রাজা ও 

রাণী’,িবসজ�ণ’, র�করবী’ �মুখ নাটক। �দনাপাওনা,কবুিলওয়ালা, 

বলাই �ভৃিত তারঁ অন�তম �ছােটাগ�।                                                                 

তারঁ রিচত সংগীত,যা রবী�সংগীত নােম িব�িবখ�াত তা-ও আমােদর 

�িতিদেনর,�িত মুহূেত�র জীবেনর সে� জিড়েয় আেছ। কিবর আঁকা 

ছিবও �দশ-িবেদেশ িবেশষভােব সমাদৃত। 

(৩০)। অনাবৃত, 

কুয়াশা,আপদ,ভরেপট,পািতেলবু,ফুলহাতা,�হডপি�ত,গরহািজর 

(৩১)। �যমন,দুধ,র�,একলা,ধ�ােন, 

(৩২)। শ�,ভূেগাল,অনুবাদ,জয়,জীবাণু 
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(৩৩) ক-িহমালয় দশ�ন কের আসেলন। 

          খ- তুিম আজ িক খােব ? 

          গ-ঊিম�লা ভাইেক ডাকল। 

           ঘ-�সাহ� কিবতা আবৃি� করেছ। 

           ঙ- তােক খুেঁজ �বর কর। 



(৩৪)  মাননীয় �ধান িশ�ক, 

        িকশনগ� উ� িবদ�ালয়, 

        িকশনগ� 

        িবষয় – িবদ�ালেয় অনুপি�হিতর জন� 

        মহাশয় , 

                    সিবনয় িনেবদন এই �য আিম আপনার 

িবদ�ালেয়র দশম ��িণর ছা�। ১১-১২-২০১৬ �ত আমার একমা�  

িদিদর িবেয়র জন� আিম ১১-১২-২০১৬ �থেক ১৩-১২-২০১৬ তািরখ 

পয�� িবদ�ালয় আসেত পারেবা না। 

                     তাই আপনার কােছ আমার িবনীত অনুেরাধ �য 

উপেরা� িতন িদেনর জন� আমােক ছুিট �দওয়া �হাক। 

                                              আপনার আ�াকারী 

ছা� 

তািরখ-১০-১২-২০১৬                           �দেবশ শম�া  

                                               বগ�- দশম-(িব) 

                                               �ম সংখ�া – ৩৪ 

(৩৫) ক – িকশানগ� �জলার নয়া �াম প�ায়েতর কথা বলা হল।  

      খ – �ামিটেত পাঁচ হাজার মানুেষর বাস। 

      গ – �ােমর নলকূপ বা জেলর সমস�অর কথা এখােন উে�খ 

করা হেয়েছ। 

      ঘ- �ােম মা� দুিট নলকূপ আেছ । 
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     ঙ- িবকল নলকূপিট �মরামত ও নতুননলকূজন� �ােমর মানুষ 

�াম প�ােয়েতর কােছ �াথ�না কেরেছ। 
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সিঠক উ�রিট �লেখা :-                                 ১৬x১ =১৬ 

১- িবড়াল �ব�িটর মূল ব�ব� কী ? 

(ক) সাম�বাদ  (খ) জািতবাদ   (গ) নারীবাদ   (ঘ)  �জাত�বাদ 

২- মা-�ক হারাবার পর বলাই কার �কােল িপেঠ চেড় বড় হেয়েছ ? 

(ক) মািস  (খ)  িপিস  (গ)  কািকমা  (ঘ)  িদিদমা  

৩- ‘বষ�া �বদনা �দয়’ কথািট �ক বেলেছ ? 

(ক) ঊিম�লা  (খ)  শিম�লা   (গ)  উমাপদ  (ঘ)  �দব�ত 

৪- ‘�াথ�না’ পাঠিট �ক িলেখেছন ? 

(ক) রবী�নাথ  (খ)  রাজেশখর বসু  (গ)  সত�িজৎ রায়  (ঘ)  

শরৎচ�  

৫- একলব� কার �ছেল ? 

(ক)  িহরণ�কিশপু  (খ)  ��াণাচায�  (গ)  িহরণ�ধনু  (ঘ)  িহরণ�মান 

৬- ভানচুনালা কী ? 

(ক)  পাহাড় (খ)  নদী  (গ)  �াম  (ঘ)  জ�ল 

৭- মুখুে��েদর �ধান ব�বসা কী ? 

(ক)  ধান  (খ) পাট  (গ)  সুপারী  (ঘ)  গম 

 ৮। ‘িবড়েল’ শ�িটর অথ� কী ? 

(ক) �গাপেন (খ) একাে� (গ) িবেয় (ঘ) সামেন  

৯। ‘বটবৃ�’ কিবতািট �কান কাব� �ে�র অ�গ�ত ? 

(ক) চতুদ�শপদী কিবতাবলী (খ) বীরা�না (গ) �জা�না (ঘ) 

�মঘনাদবধ 

১০। ‘ধানিসিঁড়’ িকেসর নাম ? 
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(ক) নদী (খ) পাহাড় (গ) �াম (ঘ) পথ  

১১।  মনী� রায় িলিখত কিবতািটর নাম কী ? 

(ক) তথাগত (খ) িচিঠ (গ) �নালক (ঘ) জ�ভূিম আজ  

১২। ‘িনরে�র �দশ’ সাজাবার ভার �ক িনেয়েছ ? 

(ক) সেষ�র �খত (খ) শরবণ (গ) কিব (ঘ) দির� মানুেষরা 

১৩। �কান কিব বেলেছন ‘আবার আিসব িফেরধান িসিড়িটর তীের’? 

(ক) ��েম� িম� (খ) রবী�নাথ (গ) জীবনান� (ঘ) সেত��নাথ 

১৪। ‘ভানুিসংহ’ কার ছ�নাম ? 

(ক) মণী� রায় (খ) মধুসূদন (গ) নজ�ল (ঘ) রবী�নাথ 

১৫। ‘বে� মাতরম’ সংগীেতর রচিয়তা �ক ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) বি�মচ� (গ) শরৎচ� (ঘ) নজ�ল 

১৬। ‘ছে�র যাদুকর’ কােক বলা হয় ? 

(ক) যতী� �মাহন বাগচী (খ) সেত�� নাথ দ� (গ) চ�ীদাস  

(ঘ) বধুসূদন দ� 

একিট বােক� উ�র দাও:-                                 ৭x২ =  

১৪ 

১৭। ‘কতক�েলা ব�থা আেছ যা স�ূণ� ওর একলারই- ওর 

চািরিদেকর 

 �লােকর মেধ� তার �কােনা সাড়া �নই’-অংশিটেত কার কথা বলা 

হেয়েছ ?                                                                                          

১৮। �কান ধেম�র �িতিনিধ হেয় �ামী িবেবকান� সে�লেন �যাগ �দন 

? 



১৯। ‘িহি� অফ ম�ািজক’ বইিট কার নােম এি� করা িছল ? 

২০। রাজিসংহাসন �ছেড় �ক মাধুকরী বৃি� বরণ করেলা ? 

২১। বৃ�াবেন নদীতীের �ক নামজেপ ম� িছেলন ? 

২২। ‘িবরিহণী রাধা’ কিবতািট �কান পয�ােয়র ? 

২৩। বাংলা সািহেত�র দুজন মিহলা সািহিত�েকর নাম �লেখা ? 

সংে�েপ উ�র দাও :-                                      ৬ x ৫ 

=৩০    
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২৪। মুজ:ফরপুের �ী িশ�া �সাের মাধুরীলতার সে� �ক সহেযািগতা  

কেরিছেলন।  

২৫। ‘জগদীশচে�র ��ে�ও তার অন�থা ঘটল না’– এই কথািট �কন 

বলা হেয়েছ ? 

২৬। ‘তখন এ পৃিথবীর সব িকছুই ভুেল �যেত হয়’-কী ভুেল �যেত হয় 

এবং �কন ? 

২৭। িনসেগ�র দুর� কিবতািট কার �লখা ? কিবর স�েক�যা জােনা 

�লেখা ? 

২৮। �া�ণ �কন সনাতন �গা�ামীর কােছ এেসিছল ? 

২৯।  শরৎচ� চে�াপাধ�ােয়র সািহত� জীবন স�েক� �লখ। 

িনেচর ���িলর যথাযত উ�র দাও ।  

৩০।  িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কর          

৮ 

�, পরা, �িত, অিত , িক, অিধ, িন, িব,  



৩১। িনেচর শ��িলর পিরবিত�ত �প �লেখা।                        ৫ 

ঘসাঞা, িনরঘেন, িদঠ, �হল, �বথা 

৩২। ইংেরিজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা --                      

৫ 

Letter, Fax, Board, Blood, Interview 

৩৩। সাধুভাষা �থেক চলিত ভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লখ           

৫ 

ক। ইহােক আমরা �গালাবািড় বিলয়া থািক।  

খ। লািঠ লইয়া মািরেত আিসল । 

গ। �মাহন শংিকত হইয়া পিড়ল।  

ঘ। তাহঁারা পূেব�ই অনুমান কিরয়ািছেলন। 

ঙ। চুির কিরয়া ধরা পিড়ল। 

৩৪। পানীয় জেলর সুব�ব�হার জন� �পৗর �ধানেক একিট িচিঠ 

�লেখা।  ৭ 

৩৫। নারায়ণী �ি�ত হইয়া দাড়ঁাইয়া রিহেলন। নৃত�কালী যিদও রােমর  
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উপর খুব সদয় নেহ,তবুও মাছ �দিখয়া �স রািগয়া উিঠল।  

িদগ�রীেক বিলল, আ�া িদিদমা পাড়ার �লােক জােন �ছােটাবাবুর  

কািত�ক-গেণেশর কথা। তুিম িক বেল এ মাছ বেল িদেল ধরেত 

বেল িদেল ? দু িতনেট পুকুের িক আর মাছ িছল না ? দশটা �লাক 

খােব তা একটা আধমিণ মাছই বা িক হেব ? লুিকেয় �ফল এেক।  

�কাথায় �গেছ িতিন, এখিন এেস পড়েব।  



উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও :-        ৫ x ২ = 

১০ 

ক। নৃত�কালী �কন �রেগ �গল ? 

খ। কািত�ক গেণশ কারা ? 

গ। িদগ�রীেক মাছ লুিকেয় �ফলেত বলল �কন ? 

ঘ। মাছ �কন ধরা হেয়িছল ? 

ঙ। মাছিটর ওজন কত িছল ? 

                     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSWER SHEET 

 

১। ক সাম�বাদ ২।  ২। গ কািকমা  ৩। খ শিম�লা  ৪। রাজেশখর বসু 

৫। িহরণ�ধনু ৬। খ নদী ৭। খ পাট ৮। খ একাে� ৯। ক চতুদ�শপদী 

কিবতাবলী ১০। ক নদী  ১১। খ িচিঠ ১২। খ শরবণ   ১৩। গ 

জীবনান� ১৪। ঘ রবী�নাথ ১৫। বি�মচ� ১৬। সেত��নাথ ১৭। 

অংশিটেত রবী�নাথ ঠাকুর রিচত ‘বলাই’ �ছােটাগে�র বলাই-র স�ে� 

বলা হেয়েছ । ১৮। সনাতন িহ�ুধেম�র 

�িতিনিধ হেয় �ামী িবেবকান� সে�লেন �যাগ �দন। ১৯। ‘িহি� 

অফ ম�ািজক’ বইটা সুশীল তালুকদােরর নােম এি� করা িছল। 

২০। রাজ িসংহাসন �ছেড় ভগবান বু� মাধুকরী বৃি� বরণ কেরিছল।    

২১। বৃ�াবেন নদীতীের সনাতন নামজেপ ম� িছেলন। 
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২২। ‘িবরিহনী রাধা’ কিবতািট পূব�রাগ পয�ােয়র। 

২৩। আশাপূণ�া �দবী ও মহাে�তা �দবী।  

২৪। মজ:ফরপুের �ী িশ�া �সাের মাধুরীলতার সে� �লিখকা 

অনু�পা �দবী সহেযািগতা কেরিছেলন। এছাড়া �সই সমেয় অেঘার 

কািমনী রায়, �বগম �রােকয়া সাখাওয়াত �হােসন, িলিলয়ান বা লীলা ও 

িবহােরর �মেয়েদর িশি�ত করার কােজ �নেমিছেলন।  

২৫। যেথ� িশ�াগত �যাগ�তা থাকা সে�ও �সই সময় �ধু ভারতীয় 

হওয়ার অপরােধ ব� �িতভাধর ব�ি��েকই উ�পৈদ �নওয়া হেতা 

না। জগদীশ চ� ও একজন  ভারতীয় তাই তার ��ে�ও এই 

�ভদােভেদর অন�থা হয়িন। 



২৬। বষ�ার �মঘ �দেখ শিম�লা তার ব�ু উিম�লােক িচিঠর মাধ�েম 

বেলেছ �য এই বষ�ার এই অপ�প �প পৃিথবীর সম� বাধঁা িনয়মেক 

উ��ন কের �কান �পকথার রােজ� িনেয় যায় তার িঠক �নই। বষ�ার 

এই অপ�প �েপর কােছ ভুেল �যেত হয় পৃিথবীর বা�ব জীবেনর 

�রাজকার খবেরর কাগজ, বামপ�ী ও দি�ণপ�ীর িবেরাধ, মহাযুে�র 

আস� িবভীিষকা , রাজৈনিতক অি�ময় ব�ৃতা, িসেনমা-�ারেদর িনেয় 

উে�িজত সমােলাচনা। 

২৭। অিভেনতা, কিব, নাট�কার-আবৃি�কার �সৗিম� চে�াপাধ�ােয়র জ� 

১৯ জানুয়ারী ১৯৩৫ সােল। চলিচ�াঅিভেনতা �েপ তারঁ িবপুল খ�ািত 

তারঁ �িতভার অন�ান� িদক�িলেক �ঢেক িদেয়েছ। তারঁ সািহত� 

সৃজেনর দ�তা স�েক� অবিহত নন। ইিন কেয়কিট নাটক িলেখেছন 

এবং �স�িল ম��হও হেয়েছ। িনম�াল� আচােয�র সে� িমিলতভােব 

‘এ�ণ’ নােম একিট সু�িচ স��,মননশীল, উ�া�ার সািহত�-

পি�কার স�াদনা কেরেছন। তারঁ কিব �িতভার �ুরণ ঘেট 

ছা�াব�হা �থেক। অেনক িলটল ম�াগািজেণতারঁ কিবতা �কািশত 

হেয়েছ। জল�পােতর ধাের দাড়ঁাব বেল (১৯৭৫), ব�ি�গত ন��মালা 

(১৯৭৬), শ�রা আমার বাগােন (১৯৮১),�ভৃিত কাব��� পাঠকেদর 

দৃি� আকষ�ণ কের। 
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২৮। িশবভ� �া�ণ িনেজর উ�িতর জন� ভগবান িশেবর আরাধনা 

করেল �ে� িতিন �দখা িদেয় বেলিছেলন যমুনাতীের বসবাসকারী 



সনাতন �গা�ামীর কােছই তার ধণী হওয়ার উপায় আেছ। তাই �া�ণ 

সনাতন �গা�ামীর কােছ এেসিছল। 

২৯। বাংলা সািহেত� অন�তম কথািশ�ী শরৎচ� চে�াপাধ�ায়। তারঁ 

জ� ১৫ �সে��র ১৮৭৬, মৃতু� ১৬ জনুয়ারী ১৯৩৪। �পতৃক িনবাস 

�গিলর �দবান�পুর �াম। িপতা �মািতলাল চে�াপাধ�ায়,মা 

ভুবনেমািহনী �দবী। তারঁ �শশব ও �যৗবনকাল ভবঘুেরর মত কাটােলও 

সািহত�সৃি�র ��রণােত তা বাধা হেয় দাড়ঁায়িন। অ�কােলর মেধ�ই 

িতিন কথািশ�ী �েপ িবখ�াত হন। তারঁ �লখা উপন�ােসর সংখ�া 

অেনক। তার মেধ� কেয়কিট হেলা-‘�কা�’, 

চির�হীন,গৃহদাহ,�দবদাস,পেথরদাবী,�ভৃিত। �ছােটা গে�াকার �েপও 

িতিন                                                                                                                         

খ�ািতলাভ কেরিছেলন। ‘রােমর সুমিত’, মেহশ, িব�ুর �ছেল, 

�মজিদিদ, অভাগীর �গ� �ভৃিত তার িবখ�াত �ছােটাগ�। 

৩০। �দীপ,পরািজত, �িতেবশী,অিতির�, িফবছর, অিধকার, িনযু�, 

িবচার 

৩১। খিসেয়,িনরী�েণ, দৃি�, হেলা, ব�থা 

৩২। িচিঠ, দূরেলখ, পষ�দ, র�, সা�াৎকার 

৩৩। ক। এেক আমরা �গালাবািড় বেল থািক।  

      খ। লািঠ িনেয় মারেত আসেলন।  

      গ। �মাহন শংিকত হেয় পড়েলা। 

      ঘ। তারা পূেব�ই অনুমান কেরিছেলন। 

      ঙ। চুির কের ধরা পড়ল। 

৩৪। মাননীয় �পৗর�ধান, 



      �বিতয়াটাক �পৗরসভা, 

      �বিতয়া । 
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      িবষয়- পানীয় জেলর সুব�ব�হার জন� । 

      মহাশয়,  

                সিবনয় িনেবদন এই �য আপনার পুরসভা এলাকার  

      �সানাঝরা এলাকার বািস�া। পানীয় জেলর সুব�া�হা এই 

      এলাকায় না থাকার জন� সাধারণ মানুষেক খুব ক� কের 

      এখােন থাকেত হয়। নানা �রােগ সবসময় আমরা ভুগেতই 

      থািক। 

                তাই এই সমস�ার সমাধােন আপিন যিদ আমােদর 

       সাহায� কেরন আমরা আপনার বািধত থাকেবা।  

                                                    নম�ারাে� 

        ১৭।১২।২০০১                               অিময় ধর   

                                              �বিতয়া,পি�ম 

চ�ারণ 

        ৩৫। ক। মাছ �দেখ নৃত�কালী �রেগ উঠেলা। 

             খ। কািত�ক গেণশ মােদেদর নাম। 

             গ। মাছ দুিট রােমর �পাষা মাছ। তাই তােদর ধেরেছ 

               �দখেল রাম �য  িন�েয়ই খুব �রেগ উঠেব তাই �ভেব  

               িদগ�রীেক মাছ লুিকেয় রাখেত বলা হেলা। 

             ঘ। �লােকেদর খাওয়ােনার জন� মাছ ধরা হেয়িছল। 



             ঙ। মাছিটর ওজন আধমন িছল। 
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সিঠক উ�রিট �লেখা ---                                ১৬ x ১ = 

১৬ 

১। ‘�চােরর দ� আেছ িনদ�য়তার িক দ� নাই ?’ কার উি� এিট ? 

(ক) নসীরামবাবু (খ ) িবড়াল (গ)  কমলাকা� (ঘ) �স� �গায়ািলনী  
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২। িচ�া �দব িলিখত পাঠিটর নাম কী ? 

(ক) ধা�া (খ) �াথ�না (গ) মিণ মেহশ (ঘ) মাধুরীলতা 

৩। বলাই-র �কান গােছর চারার �িত দুব�লতা িছল ? 

(ক) বটগাছ (খ) িশমুলগাছ (গ) �গালাপ (ঘ) আম 

৪। ‘এ��ুশান’(exclusion) শ�িটর অথ� কী ?  

(ক) পিরত�াজ� (খ) পিরভাষা (গ) পিরেশাধ (ঘ) পিরণাম  

৫। উমাপদ �কাথায় যাওয়ার জন� তাড়া�েড়া করিছল ? 

(ক) উমাপদ (খ) ��শেন (গ) অিফেস (ঘ) বাজাের 

৬। �তামার তপস�াে�� িছল ‘যেব িনভৃত িনরালা’- রবী�নাথ এই   

উি�িট কার স�ে� করেছন ? 

 (ক) মাধুরীলতা (খ) জগদীশচ� বসু (গ) রথী�নাথ (ঘ) িবহারীলাল 

৭। মিণমেহেশর তীথ�যা�ীেদর �কাথায় �ান করা করা িনয়ম ? 

(ক) মিণমেহশ �েদ (খ) �ভরব ঘািঁটেত (গ) �গৗরী কুে� (ঘ) 

ভানুকালায় 

৮। ভারতেক  �কান ভাষায় ‘ইি�য়া’ বেল ? 

(ক) ইংরাজী (খ) সং�ৃত (গ) তািমল (ঘ) বাংলা 

৯। ‘িবরিহনী রাধা’ কিবতািট �কানন পয�ােয়র কিবতা ?  

(ক)পূব�রাগ (খ) আে�পানুরাগ (গ) িমলন (ঘ) বাল�লীলা  



১০। ‘আরােমর �থেক মুি�েসই িক িনব�াণ’- �কান কিবতার অংশ এিট 

? 

(ক) িনসেগ�র দূর� (খ) তথাগত (গ) বটবৃ� (ঘ) জ�ভূিম আজ 

১১। ‘জীবকূল িহৈতিষণী’ বেল কিব কােক স�ধন কেরেছন ? 

(ক) বটবৃ� (খ) তথাগত (গ) �শ�মিণ (ঘ) রাধা 

১২। জীবন কার নাম ? 

(ক)সনাতন (খ) তথাগত (গ)বু� (ঘ) �া�ণ 

১৩। ‘িনসগ�’ শে�র অথ� কী ? 
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(ক)পাহাড় (খ) নদী (গ) ঝণ�া (ঘ) �কৃিত 

১৪। ‘বল �তা কার মেন �সানা হেয় �েল ধূিলকণা’- �কান কিবতায় 

একথা বলা হেয়েছ ? 

(ক) গান (খ) জ�ভূিম আজ (গ) তথাগত (ঘ) িচিঠ 

১৫।  ‘বীর�ণা কােব�’র রচিয়তা �ক ?  

(ক) রবী�নাথ (খ) মধুসূদন (গ) সেত��নাথ দ� (ঘ) জীবনান� 

 

১৬।  ‘িহমালয় পু�’ নােম খ�াত �ক ?  

(ক) রবী�নাথ (খ) উমা�সাদ মুখপাধ�ায় (গ) সত�িজৎ রায় (ঘ) 

�গাপাল হালদার 

একিট বােক� উ�র দাও --                             ৭ x ২ = 

১৪ 

১৭। �কেশাের জগদীশচ� বসু �কাথায় �বড়ােত িগেয়িছেলন এবং 

�সখােন তারঁ িক হেয়িছল ?  



১৮। �দব�ত কার বই পড়িছল ? 

১৯। ‘মাজ�ারী মহাশয়া বিলেলন, �চারেক ফািঁস দাও তাহােতও আমার 

আপি� নাই, িক� তাহার সে� আর একিট িনয়ম কর’।–িক িনয়ম 

করার কথা বলা হেয়েছ ? 

২০। ‘আমার মােয়র গয়না ছাড়া ঘরা িফরেবা না’-এখােন ‘মােয়র 

গয়না’ বলেত কিব িক বুঝােত �চেয়েছন ? 

২১। ‘শরবণ’ �ক কিব িকেসর �তীক �েপ তুেল ধেরেছন ?  

২২।�শাক, মৃতু�,জরা কখন আেস ? 

২৩। রবী�নােথরেয �কান দুিট উপন�ােসর নাম �লেখা। 

সংে�েপ উ�র দাও                                        ৬ x ৫ 

= ৩০ 

২৪। �লখক বেলেছন আচায� জগদীশচ� বসুর কম�জগত বাধায় 
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�বি�ত িছল – িক ভােব ? বুিঝেয় দাও । 

২৫।শয়নকে� ঢুেক উিম�লা কী �দখল ? এক মু�েত�র জন� িন�ল 

হেয় দািঁড়েয়ই বাপড়ল �কন ? 

২৬। �ােমর সরল,সাধারণ মানুেষর মেন দৃঢ় িব�াস তােদর সব 

সফলতার �পছেন মহােদেবরই মিহমা কাজ কের। এরকম কেয়কিট 

িনদশ�ন গ�িটেত রেয়েছ। সংে�েপ �লেখা। 

২৭। ভগবান বু�েক তথাগত �কন বলা হেয়েছ ?  

২৮। সরলার মােয়র কা�ার কারণ কী ? 

২৯। বাংলা কােব� �কান কিবেক ছে�র ‘যাদুকর’ বলা হয়। তারঁ 

স�ে�  



 সংে�েপ �লেখা। 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও :- 

৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কর।          

৮ 

 সাব, ব, �, অ, কু, না, �, উ�  

৩১। ইংরাজী শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা।                         

৫ 

Interview, Course, Birthday, Philosophy, Ordinary 

 ৩২। সাধুভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লেখা।                           

৫ 

       ক। থািকয়া থািকয়া িবদু�ৎ চমইেতেছ। 

       খ।  �স না খাইয়াই চিলয়া �গল। 

        গ। �তামািদেগর �কান �দাষ নাই। 

         ঘ। ব�ুর ছিব লইয়া যাইেত চািহল। 

          ঙ। মুখ িফরাইয়া চিলয়া �গল। 

 ৩৩। অনুসগ� কােক বেল ? উদাহরণ সহ �বাঝাও।                    

৫ 

 ৩৪। একিট ফুটবল িকেন �দবার জন� �ধান িশ�কেক আেবদন 

  প� �লেখা।                                                      

৭ 
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  ৩৫। গত নেভ�র মােস �হানীয় রামেমাহন রায় �সিমনারী হেল     



  ‘সা�রতা অিভযােন ছা� ছা�ী’�দর ভূিমকা িনেয় একিট আেলাচনা 

সভা হেয়িছল। সভায় িবিভ� িশ�নম �িত�ােনর ছা� ছা�ীরা ও 

িশ�ক �িতিনিধরা �যাগ িদেয়িছেলন। �ধান অিতিথ িছেলন িবিশ� 

িশ�ািব� রাম রতন মুেখাপাধ�ায়। সভােশেষ ধন�বাদ �াপন কেরন  

রােমাহন রায় �সিমনারীর �ধান িশ�ক অতনু লািহড়ী। 

           উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও :-   ৫ x 

২ = ১০ 

ক। �কাথায় আেলাচনা সভা হেয়িছল ? 

খ। আেলাচনার িবষয় িক িছল ? 

গ। �কান মােস সভািট হয় ? 

ঘ। সভার �ধান অিতিথ �ক িছেলন ? 

ঙ। ধন�বাদ �াপন �ক কেরন ?  

 

 

                        

 

 

 

 

 

ANSWER SHEET- 3 



১। খ। িবড়াল ২। ঘ। মাধুরীলতা ৩। খ। িশমুল গােছর ৪। ক। 

পিরত�াজ�। ৫। গ। অিফেস ৬। খ। জগদীশচ� বসু। ৭। গ। 

�গৗরীকুে� ৮। ক। ইংরাজী ৯। ক। পূব�রাগ ১০। খ। তথাগত 

১১। ক। বটবৃ�। ১২। �া�ণ। ১৩। ঘ। �কৃিত। ১৪। ঘ। িচিঠ।  

১৫। খ। মধুসূদন। ১৬। খ। উমা�সাদ মুেখাপাধ�ায়।  

১৭। �কশের জগদীশচ� বসু আসােম �বড়ােত িগেয়িছেলন এবং 

�সখােন িতিন  

ম�ােলিরয়া �রােগ আ�া� হন। 

  ১৮। �দব�ত �শিল, �াউিনং, রবী�নাথ ও কালীদােসর বই পড়িছল। 
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 ১৯। �য িবচারক �চারেক সাজা িদেবন িতিন আেগ িতনিদন উপবাস 

করেবন – এই িনয়ম করার কথা মাজ�ারী মহাশয়া বেলেছন। ২০। 

‘মােয়র গয়না’ বলেত কিব �েদেশর �াধীনতার কথা বেলেছন। 

 ২১। শরবন �ক কিব িনসেগ�র �তীক �প তুেল ধেরেছন।  

 ২২। �শাক, মৃতু�, জরা �পৗঢ়ে� আর বাধ�েক� আেস।  

 ২৩। রবী�নােথর উপন�াস – �গারা এবং �শেষর কিবতা । 

 ২৪। জগদীশচ� বসুর কম� জগৎ বাধায় �বি�ত িছল। তেব �সই 

বাদােক িনেজর মেনর �জাের অিত�ম করার মনবলও তার িছল। আর 

এই মেনাবলই তােঁক জীবেন এিগেয় িনেয় িগেয়িছল অেনক দূর। যখন 

িতিন ডা�াির পড়ার জন� িবেলেত �গেলন তখন বাধা সৃি� করল তার 

ম�ােলিরয়া �রােগ আ�া� শরীর। যেথ� িশ�াগত �যাগ�তা থাকা সে�ও 

�ধু ভারতীয় হওয়ার অপরােধ �দেশ িফের িতিন উ�পেদ চাকির পানিন। 



��িসেডি� কেলেজ অধ�াপেকর চাকির �হণ করেলন িক� �সখােনও 

তার �বতন িছল একজন ইউেরাপীয় �বতেনর একতৃতীয়াংশ,তাই িতিন 

�বষেম�র �িতবােদ �বতন �হণ করেলন না। যখন িতিন তিড়ৎ তর� 

িনেয় গেবষণা করেলন তখনও য�পািত �কনার টাকা তার কােছ িছল 

না। আবার যখন প�ািরেসর আ�জ�ািতক পদাথ�িবদ�া সে�লেন বলেলন �য 

�াণীেদর মেতা উি�েদরও �াণ আেছ। এর �িতবােদ সবাই তার িবেরাধ 

করেলা িক� িতিন হার মানেলন না, ��ে�সা�াফ যে�র সাহােয� �মান 

করেলন �য গােছর �াণ আেছ। 

২৫। শয়নকে� ঢুেক উিম�লা �দখেলন �য কােজর ঝ�ােট জানালা�েলা 

ব� করেত ভুেল �গেছ,যার ফেল খােটর সম�  িবছানা�েলা িভেজ �গেছ। 

িক কের �স িভজা িবছানা �কােব এই �ভেব এক মু�েত�র জন� িন�ল 

হেয় দািড়েয় পড়েলা। 

২৬। �ােমর িবিপন �চৗধুরী মহােদেবর কােছ মানত কের �মাক�মায় 

িজেতেছ এবং অত বড় িবরাট স�ি�র উ�রািধকারীহেয়েছন। পােলেদর 

বািড়র �ছেলটােক তার মা মহােদেবর মি�ের ধরণা িদেয় তােক মৃতু�র 

হাত �থেক িফিরেয় এেনেছ।  
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মুখুে�েদর আজ �য এতবড় পােটর ব�বসা,তাও মহােদেবর 

আশীব�ােদ।মহােদেবর কােছ মানত কের হিরহর �ঘাষালও লটািরেত টাকা 

�পেয়েছন। 

২৭। তথাগত শ�িটর অথ� হেলা িযিন পরম অব�হা �া� অব�হা। 

�সই অব�হায় িযিন �প�ছােত �পেরেছন, িতিন তথাগত। এ জগৎ 



সংসাের ভগবান বুে�র মেতা যারঁা ঝৃিষতুল�, তারঁা �ভােগর জীবেনর�িত 

িনরাস� থােকন। ত�ােগর মেধ�,জগৎজেনর কল�াণ কামনায় তারঁা 

জীবেনর সাথ�কতা খুেঁজ পান। 

২৮। সরলার মা �দশভােগর পর িভেটমািট িবি� কের বাংলােদশ �ছেড় 

ভারেত চেল আেস । তবুও বন�ায় িবধ� বাংলােদেশর দুদ�শার খবর 

জানােত �পের �ফেল আসা পাবনার ঘরবািড়, �কৃিত, পিরিচত মানুষজন 

সকেলর কথা মেন কের তার �চাখ জেল ভের আেস।  

২৯। বাংলা সািহেত� ছে�র যাদুকর সেত��নাথ দ�েক বলা হয়। তারঁ 

(১৮৮২-১৯২২) জ��হান �কালকাতা। িপতৃভূিম বধ�মান �জলার চুিপ 

�ােম। িপতা রজনীনাথ দ�,মা মহাময়া �দবী। িপতামহ বাংলা সািহেত�র 

িবখ�াত �াবি�ক অ�য়কুমার দ�, মা মহামায়া �দবী। িপতামহ বংলা 

সািহেত�র িবখ�াত �াবি�ক অ�য় কুমার দ�।রবী� অনুরাগী অথচ 

রবী� অনুসরণ িনরেপ� কিবেদর মেধ�  

সব�ে�� বেল সেত�নাথ দ�েক মেন করা হয়। তেব িতিন িবেশষ 

পিরিচিত লাভ কেরন ‘ছে�র যাদুকর’ বেল। িতিন একিদেক �যমন 

ভাষার িনজ� কাঠােমার মেধ� নানা �বিচ� সৃি� কেরেছন অন�িদেক 

নানা ছ�েক বাংলা ছে�র যথাস�ব অনুগামী কের ব�বহার, তারঁা 

আর একটা বড় �গৗরব। ‘সিবতা’,�বণু ও বীনা’, ‘কু� ও �ককা’, 

‘অ�আবীর’,�ভৃিত তারঁ উে�খেযাগ� কাব���। ‘তীথ�সিলল’ ও ‘তীথ�েরণু’ 

তারঁ অনুবাদ কিবতার সংকলন। 

৩০। সাবজজ, বনাম, হা�তাশ, অযািচত, কুমাতা,নাম�ুর, �িত�া,উ�াম 
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৩১। সা�াৎকার, পাঠ�ম,জ�িদন, দশ�নশা�, সাধারণ 



৩২। ক। �থেক �থেক িবদু�ৎ চমকাে�। 

   খ। �স না �খেয়ই চেল �গেলা। 

   গ। �তামােদর �কান �দাষ �নই। 

   ঘ। ব�ুর ছিব িনেয় �যেত চাইেলা।  

   ঙ। মুক িফিরেয় চেল �গল।  

 

৩৩। �য সকল অব�য় জাতীয় শ� িবশষ� বা সব�নােমর পের বেস 

িবভি�র কাজ কের তােদর অনুসগ� বেল। �যমন �ছেলিট  জ�  -�থেক 

কথা বলেত পাের না। এখােন ‘�থেক’ অনুসগ�।  

 

 

৩৪। মাননীয় 

     �ধান িশ�ক মহাশয়  

     দূগ�াচরণ হাই �ুল 

     ভাগলপুর।  

     িবষয় – �খলার জন� ফুটবেলর ব�ব�হা 

মহাশয়, 

          আিমই আপনার িবদ�ালেয়র �াদশ ��িণর ছা�। আমার 

আপনার কােছ একিট িবেশষ অনুেরাধ এই �য িটিফেনর সময় 

আমােদর �ুেলর মাঠিটও ফুটবল �খলার উপযু�। িক� আমােদর 

কােছ �কান ফুটবল  �খলেত চাই। 

 

 



                                                                 

P-22        

          তাই অপনার কােছ আমার একা� অনুেরাধ আমােদর সব 

ছাে�র জন� একিট ফুটবল �কনার ব�ব�হা কের িদন। এজন� আমরা 

আপনার কােছ বািধত থাকেবা।  

                                               আপনার আ�াকারী  

তািরখ-২০-১২-২০১৬                            ত�য় অিধকারী 

                                          দশম ��ণী, �রাল ন�র-

১১ 

৩৫।   ক। রামেমাহন রায় �সিমনারীেত আেলাচনা সভা হেয়িছল। 

       খ। আেলাচনার িবষয় িছল –‘সা�রতা অিভযােন ছা�  

           ছা�ীেদর ভূিমকা’। 

       গ। সভািট গত নেভ�র মােস হয়।  

       ঘ। সভার �ধান অিতিথ িছেলন িবিশ� িশ�ািব�  রামরতন 

মুেখাপাধ�ায় 

          ঙ। ধন�বাদ �াপনকেরন রামেমাহন রায় �সিমনারীর  �ধান 

িশ�ক          অতনু লািহড়ী। 
 



fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr] iVuk 
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BANGLA 

                     Set-IV 

 

 

 



                            SET-4 

সিঠক উ�রিট �লখ ----                                    ১৬ x 

১ = ১৬ 

১। িবড়াল �ব�িটর রচনাকার �ক ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) শরৎচ� (গ) বনফুল (ঘ) বি�মচ� 

২। ভারেত জাতীয় সংহিতর �েয়াজন �কন ? 

(ক) িবেভদ সৃি� করেত (খ) ঐক� সৃি� করেত (গ) জািতেভদ সৃি� 

করেত (ঘ) ধম�েভদ সৃি� করেত।   

৩। বলাইেক কাকা িশমূেলর চারার বদেল �কন গােছর চারা এেন 
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 �দওয়ার কথা বেলিছল ? 

(ক) আম (খ) �গালাপ।  (গ) রজনীগ�া (ঘ) গাদঁা 

৪।  দীপনারায়ণ-িসং-এর �ীর নাম কী ? 

(ক) �রােকয়া (খ) মাধুরীলতা (গ) অনু�পা (ঘ) িলিলয়ান 

৫। ‘আচায� জগদীশ চ� বসু’ পাঠিট �ক িলেখেছন ? 

(ক) রােজ� অবি� (খ) বনফুল (গ) �গৗতম বসু মি�ক (ঘ) িচ�ােদব 

৬। �কান ঝতুেত  ‘�বদনার িবিভ�তা গে�র পটভূিমিট গেড় উেঠেছ? 

(ক) শরৎ (খ) বষ�া (গ) �ী� (ঘ) শীত 

৭। ব�রঘািঁটর পেরর চড়াই –এর নাম কী ? 

(ক) িশবঘািঁট (খ) �ভরব ঘািঁট (গ) দূগ�াঘািঁট (ঘ) �নাঙরঘািঁট 

৮। ‘যাদুিবদ�ার ইিতহােস একিদন �তামারও নাম �লখা হেব সমেরশ’ 

– একথা �ক বেলিছল ?                           

(ক) সুশীল (খ) অমেরশ (গ) মিহম (ঘ) আিদনাথ 



৯। কািলয়া ব�ুর সে� কিব কার নব পিরচেয়র কথা বেলেছন ? 

(ক) শকু�লা (খ) রাধা (গ) �কৃ� (ঘ) মাধুরীলতা 

১০। চতুদ�শপদী  কিবতােক আর িক নােম জানা যায় ? 

(ক) �পক (খ) সেনট (গ) অলংকার (ঘ) গীিতকাব� 

১১। রবী�নাথ ঠাকুর রিচত কিবতা �কানিট ? 

(ক) গান (খ) �শ�মিণ (গ) বটবৃ� (ঘ) জ�ভূিম 

১২। ‘গান’ কিবতায় কিব কার ব�না কেরেছন ? 

(ধনতে�র (খ) সাম�বােদর (গ) �েদেশর (ঘ) দিরে�র 

১৩। ‘যিদ তুিম বৃি�’ আনার ম� ভুেল যাও/ �তামার �েদশ তাহেল 

ম�ভূিম’ – �কান কিব একথা বেলেছন ? 

(ক) বীের� চে�াপাধ�ায় (খ) রবী�নাথ (গ) বনফুল (ঘ) আল মাহমুদ  
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১৪। ‘গীতা�িলর’র রচিয়তা �ক ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) নবীন চ� �সন (গ) মধুসূদন (ঘ) বনফুল 

১৫। অিম�া�র ছে�র জনক �ক ? 

(ক) বু�েদব বসু (খ) �মথ �চৗধুরী (গ) মধুসূদন দ� (ঘ) জীবনান� 

১৬। ‘ব�িবধবা �থা �রাধ করেত কার অবদানেক অ�ীকার করা যায় 

না ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) �দেব�নাথ (গ) িবদ�াসাগর (ঘ) রামেমাহন রায় 

একিট বােক� উ�র দাও :-                                  ৭ x ২ 

= ১৪ 

১৭। �বলা কার নাম ? �ক তােক এ নােম ডাকেতন ? 

১৮। িবিপন �চৗধুরী মহােদেবর কােছ মানত কের িক �পেয়িছল ? 



১৯। ব�কাল �থেকই িবহার বাংলার �লােকরা দি�ণ ভারেত তীথ� 

করেত �গেছ, তখন ভাষার িবিভ�তার জন� �কান অসুিবধা হয়িন, �কন 

? 

২০। �ক িভ�া কের পাওয়া শেস� খুশী হন ? 

২১। ‘িবরিত আহাের’কথািটর অথ� কী ? 

২২। ‘�কা�’ উপন�াসিট কার �লখা ? 

২৩। বাংলা ভাষায় রামায়ণ �ক অনুবাদ কেরিছেলন ? 

সংে�েপ উ�র দাও :-                                     ৬ x ৫ 

= ৩০ 

২৪। �লখেকর মেত িবপেদ পড়েল অিশি�ত ও িশি�ত �লােকরা 

ভগবানেক িকভােব �রণ কের ? 

২৫। মধুরীলতা স�ে� িকছু বেলা। 

২৬। ‘আিম �থানুসাের মাজ�ারেক বিললাম’-�ক �কান �থানুসাের 

িক বিলেলন ? 

২৭। ‘জ�ভূিম আজ’ কিবতািটেত কিব িক বলেত �চেয়েছন ? 

�তামার ভাষায় �লেখা। 
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২৮। ‘�নালক’ কিবতায় কিব তারঁ মােয়র হারােনা অলংকােরর �খােঁজ 

�থেম কার কােছ �গেলনন ? �সখােন কিব কী উ�র �পেলন?  

২৯। পদকত�া চ�ীদাস স�ে� �লেখা। 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও:- 



৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কেরা।        

৮ 

গর, িব, িন�, অব, দুর, অিভ, অনা, ভর 

৩১। ইংেরজীশ��িল বাংলায় অনুবাদ কর :-                         

৫ 

Commerce,Exmination, 

Handkerchief,Chargesheet,Database 

৩২। সাধুভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লেখা :-                          

৫ 

    ক। একখািন িচিঠ হােত কিরয়া আিসল।  

    খ। �ামীেক আহােরর জন� ডািকেলন। 

    গ। আপনািদগেক ধন�বাদ জানাইেতিছ। 

    ঘ। আমািদেগর কােলা চামড়া �দিখয়া ঘৃণা কিরও না।  

    ঙ। তাহারা একসে� আহাের বিসল। 

৩৩। উপভাষা কয় �কার ? �েতেকর নাম �লেখা।                    

৫ 

৩৪। রা�ায় আেলার ব�ব�হার জন� িবদু�ৎ িবভাগীয় �ধােনর কােছ 

আেবদন প� �লেখা।                                                

৭ 

৩৫। বৃহ�র বাংলার রাজৈনিতক িবভাজন �য বাংলার আ�ার িবভাজন 

নয়, অ�ীকার করা যায় না। রাজনীিত তথা রা�ীয়-বলেয়র বাইের 

আবহমান কােলর বাংলা ও বাঙািলেচতনা �ত� অব�হােন দািঁড়েয় 

আ�িবকােশর পথ খুেঁজ িনেয়েছ। ল� করবার িবষয়, বংলায় িতনজন 



��� কিব রবী�নাথ, নজ�ল এবং জীবনান� �মশ িবভািজত দুই 

বাংলার মেধ� গভীর সংেযাগ �হাপন কেরেছন।  

         উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও:-   ৫ x ২ = 

১০ 

ক। �লখক �কান িবভাজন �ীকার কেরনিন ? 
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খ। বাংলা ও বাঙািল �চতনা িকভােব আ�িবকােশর পথ খুেঁজ িনেয়েছ।  

গ। বাললার িতনজন ��� কিব �ক ? 

ঘ। কিবগণ কী কেরিছেলন ? 

ঙ। এই িতনজন কিবর মেধ� ‘িবে�াহী কিব’ বেল আমরা কােক িচিন ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                       ANSWER SHEET- 4  

১। ঘ। বি�মচ� ২। খ। ঐক� সৃি� করেত ৩। খ। �গালাপ ৪। ঘ। 

িলিলয়ান ৫। �গৗতম বসু মি�ক ৬। খ। বষ�া ৭। খ। �ভরব ঘািঁট 

৮। ক। সুশীল ৯। খ রাধা ১০। খ। সেনট ১১। খ। �শ�মিণ ১২।  

গ। �েদেশর ঘ। ১৩। ক। বীের� চে�াপাধ�ায় ১৪। ক রবী�নাথ 

১৫। গ মধুসূদন দ� ১৬। গ িবদ�াসাগর  

১৭। �বলা মাধুরীলতারই আর এক নাম। কিব িপতা রবী�নাথ তােক 

এ নােম ডাকেতন। 

১৮। িবিপন �চৗধুরী মহােদেবর কােছ মানত কের �মাক�মায় 

িজেতিছল এবং  িবরাট স�ি�র উ�রািধকারী হেয়িছল।  

১৯। আমােদর �দেশর ভাষা�িলর মেধ� �কান না �কান িমল আেছ, 

তাই ভাষার িবিভ�তা �কান অসুিবধা সৃি� কের না। 

২০। ভগবান বু� িভ�া কের পাওয়া শেস� খুশী হন।  

২১। িবরিত আহাের শ�িটর অথ�- উপবােস।  

২২। �কা� উপন�াসিটর রচিয়তা শরৎচ� চে�াপাধ�ায়।  

২৩। বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবােদ কেরন কৃি�বাস ওঝা 

২৪। িশি�ত এবং অিশি�ত সম� �লােকরা �াথ�িসি�র জন� 

ভগবােনর শরণাপ� হয়। এেদর মেধ� কউই মাদ �লাক নয়। �কননা 

িব�ােসর সে� তক� বা লিজেকর �কান স�ক� �নই। তাই �বাধহয় 

বলা হেয়েছ ‘িব�ােস িমলায় ব�, তেক� ব� 
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 দূর’। অিশি�ত �লােকর তুক-তাক, মাদুিল, তািবজ, �হাম ���য়ন 

�ভৃিতর মাধ�েম িনেজর কায�িসি� করেত চায়। আবার তথাকিথত 

িশি�ত সমােজর �লােকরাও ভগবােনর ঘটা কের পূেজার মাধ�েম 

ভগবানেক খুব িদেত িপছপা হন না।  

২৫। িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুেরর বড় �মেয় মাধুরীলতা। বািড়র বড় 

আদেরর ‘�বলা’। ঠাকুরবািড়র অন�ান� �মেয়েদর মেতাই �েপ, 

ব�বহাের, িশ�ায়, সং�ৃিতেত, সািহেত�, 

অিভনেয়,�বশভূষায়,�িচেত,িশ�চচ�ায়,এক আদশ� চির�। গৃ�ণীপনােতও 

িনপুণ। সবইেক িনেজর �েণ আপন কের িনেত পারেতন। এর 

সে�যু� হেয়িছল তারঁ সমাজ সং�ারক মন। মজ:ফরপুের থাকাকালীন 

�সখানকার �মেয়েদর িশি�ত করার কােজ িবিশ� ভূিমকা িনেয়িছেলন। 

�লিখকা অনু�পা �দবীর সে� গেড় তুলেলন ‘�লিডজ কিমিট’ �িত�া 

করেলন একিট গাল�স �ুল ‘চ�াপমান বািলকা িবদ�ালয়’। ক� তারঁ 

কাজ স�ূণ� হওয়ার আেগই িতিন কলকাতায় িফের এেসিছেলন। 

২৬। ‘িব� �লােকর মত এই �য,যখন িবচাের পরা� হইেব, তখন 

গ�ীরভােব উপেদশ �দান কিরেব’- এই �থা অনুসাের কমলাকা� 

িবড়ালেক বিলেলন,’এসকল অিত নীিত িববু� কথা কথা ইহার 

আে�ালেনও পাপ আেছ। তুিম এ সকল দুি��া পিরত�াগ কিরয়া 

ধম�াচরেণ মন দাও। 

২৭। ‘জ�ভূিম আজ’ কিবতািটেত কিব মািট ও মানুেষর �িত দায়ব� 

থাকেত বলেছন। অ�কার, বুেকর উপর কিঠন পাথেরর মেতা �চেপ 

বেসেছ, চািরিদেক সংকট ঘিনেয় এেসেছ। িক� �সই সংকট মানুেষর 

মেনর সাহসেক �যন পরাভূত করেত না পাের, একথা দৃ� কে� কিব 



�ঘাষণা কেরেছন। কিব আশাবাদী, িতিন জােনন, মানুষই পাের ��, 

�� ম�ভূিম সদৃশ �েদশেক ফলবতী কের তুলেত। কিব মািট ও 

তৎসংল�ণ মানুেষর িনিবড় ঐেক�র কথা বেলেছন। 

২৮। ‘�নালক’ কিবতায় কিব তারঁ মােয়র হারােনা অলংকােরর �খােঁজ 

�থেম নদীর কােছ �গেলন। নদী তার শরীর ছুেঁত �দয়িন, �বায়াল মাছ 

ভরা তার শরীর  
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এই অজুহােত। িক� �াধীনতা �পী �নালকেক খুেঁজ �পেতই হেব 

কিবেক। তাই িতিন িদশাহারা হেয়, ব�াকুল িচে� �দেশর �াধীনতা 

িফিরেয় আনার জন� সব�� খুেঁজ িফিরেয় আনার জন� সব�� খুেঁজ 

িফেরেছন �নালক�পী �াধীনতােক। 

২৯। বাংলা সািহেত� একািধক চ�ীদােসর স�ান পাওয়া যায়। একজন  

বয়ু 

চ�ীদাস �চতন� পূব�যুেগর কিব। অন�ান�রা �চতন� সমসামিয়ক যুেগর। 

বত�মান 

পেদর রচিয়তা চ�ীদাস �চতন� সমসামিয়ক কিব বেল অনুিমত।এরঁ 

জ��হান 

বীরভূেমর না�ুর �াম। জ�কাল িনেয় মত পাথ�ক� আেছ। �চতন� 

জীবণী�ে�  

উে�খ আেছ চ�ীদাস �মুখ কােব�র পদাবলী আ�াদন কের �ৈচতন� 

আন� 



লাভ করেতন। চ�ীদােসর পদ�িল সহজ,সরল অথচ গভীর ভােব 

মাধুয�পূণ�।  

তারঁ পেদ �রাধার আকুলতা �াণব� হেয় উেঠেছ।  

৩০। হরবািজ, িবফল, িনমকুল, অবকাশ, দুগ�িত, অিভমান, অনাবৃি�, 

ভরপুর 

৩১। বািনজ�, পরী�া, �মাল, অিভেযাগপ�, তথ�ভা�ার,  

৩২। ক। একখািন িচিঠ হােত কের আসল। 

      খ। �ামীেক �খেত ডাকেলন।  

      গ। আপনােদর ধন�বাদ জানাি�। 

      ঘ। আমােদর কােলা চামড়া �দেখ ঘৃণা �কার না। 

       ঙ। তারা একসে� �খেত বসেলা। 

৩৩।  উপভাষা পাচঁ �কার – 

       ক। রািঢ় উপভাষা।  

       খ। ঝাড়খি� উপভাষা। 

       গ। বের�ী উপভাষা।  

       ঘ। ব�ািল উপভাষা। 

       ঙ। কাম�পী উপভাষা 

৩৪। মাননীয় �পৗর�ধান,  
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     মীনাবাজার �পৗরসভা, 

     কািটহার। 

     িবষয় – রা�ায় আেলার ব�ব�হার জন�। 



     মহাশয়, সিবনয় িনেবদন এই �য় আমরা কািটহার �জলার 

সরকার �লেনর 

     বািস�া। আমােদর এই �লেন িবদু�ৎ সরবরাহ িনয়িমত হেয় 

থােক িক� 

     রা�ায় আেলার �কান ব�ব�হা �নই, য়ার জন� �িতিদনই আমােদর 

নানা 

     অসুিবধায় পড়েত হয়।  

               তাই আপনােদর কােছ আমার িবনীত িনেবদন আমােদ 

পাড়ার 

     রা�ায় আেলার ব�ব�হা যথাশী� করা �হাক। 

                                         নম�ারাে� 

      তািরখ ১৯-১০-২০১৬           অিময় হালদার,সরকার �লন, 

কািটহার 

 

৩৫।  ক। বৃহ�র বাংলার রাজৈনিতক িবভাজন �য বাংলার আ�ার 

িবভাজন  

           নয়, �লখক তােক �ীকার  কেরনিন। 

       খ। রাজনীিত তথা রা�ীয় বলেয়র বাইের আবহমান কােলর 

বাংলা ও 

           বাঙািল �চতনা �ত� অব�হােন দািঁড়েয় আ�িবকােশর পথ 

খুেঁজ 

           িনেয়েছ। 

        গ। বাংলার িতনজন ��� কিব রবী�নাথ,নজ�ল, এবং 

জীবনান�। 



        ঘ। কিবর িবভািজত দুই বাংলার মেধ� গভীর সংেযাগ �হাপন 

          কেরেছন। 

        ঙ। আমরা কাজী নজ�ল ইসলামেক িবে�াহী কিব বেল 

থািক। 
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সিঠক উ�রিট �লেখা :-                                   ১৬ x ১ 

= ১৬ 

১। ‘িবড়াল’ �ব�িটেত কমলাকা� �কান সমােজর �িতিনিধ                                 

  (ক) ধনী (খ) দির� (গ) মধ�িব� (ঘ) িন� মধ�িব� 

২। ‘মাজ�ার’ কথািটর অথ� কী ? 

(ক) িবড়াল (খ) গ� (গ) ছাগল (ঘ) ময়ূর 

৩। আমােদর ভাষা�িল পর�েরর ------------ । 

(ক) অনা�ীয় (খ) আ�ীয় (গ) িবেভদ সৃি� কারী 

৪। কািকর কােছ বলাইেয়র �িত�প কী িছল ? 

(ক) �গালাপ গাছ (খ) বলাইেয়র �লখা িচিঠ (গ) িশমুল গাছ (ঘ) 

বলাইেয়র কাকা 

৫। ‘বৃথা �চ�ায় িনেজেক �ু� �কােরা না’- কথািট কার ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) মাধুরীলতা (গ) ি�য়নাথ �সন (ঘ) িবহারীলাল 

৬। একলব� �কান বংেশর কুমার ? 

(ক) যদুবংেশর (খ) �ি�য় বংেশর (গ) ভীল বংেশর (ঘ) �া�ণ 

বংেশর  

৭। ‘ধা�া’ গ�িট কার �লখা ? 

(ক) সেত��নাথ দ� (খ) সত�িজৎ রায় (গ) িচ�ােদব (ঘ) রাজেশখর 

বসু 

৮। উমা�সাদ মুেখাপাধ�ায় িলিখত পাঠিটর নাম কী ? 

  (ক) ‘ধা�া’ (খ) জাতীয় সংহিত (গ) �াথ�না (ঘ) মিণমেহশ 



৯। ‘িনরে�র �দশ সাজাবার ভার িনেয়েছ’ – পংি�িট �কান কিবতার ? 

   (ক) তথাগত (খ) িনসেগ�র দূর� (গ) �নালক (ঘ) িচিঠ 

১০। �কান কিবতািটেত মা ও মাতৃভূিমেক সমাথ�ক �েপ �দখােনা 

হেয়েছ ? 

(ক)  �নালক (খ) িচিঠ (গ) গান (ঘ) বটবৃ� 

১১। বৃ�াবেনর নদীতীের �ক নামজেপ ম� িছেলন ? 

 (ক) �া�ণ (খ) জীবন (গ) কিব (ঘ) সনাতন 

১২। পােয়-�জাের তার �কান ফুল �সৗ�য� বৃি� কের ? 
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(ক) যুইঁ ফুল (খ) চাপঁা ফুল (গ) –ফুল (ঘ) িশউিল ফুল 

১৩। ‘জ�ভূিম আজ’ কিবতায় কিব ভালবাসার ফসল ফলােত কােক 

আ�ান জািনেয়েছন ? 

(ক) িবেদশীেদর (খ) মানুষেক (গ) পািখেক (ঘ) নারীেদর 

১৪। ‘�সানার তরী’ কয়ব���িট  কার �লখা ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) জীবনান� (গ) মধুসূদন (ঘ) বনফুল 

১৫। ‘দুিহতা’ শে�র অথ� কী ? 

(ক)কন�া (খ) �ী (গ) �বান (ঘ) মা 

১৬। ‘�কা�’ উপন�াসিটর রচিয়তা �ক ? 

(ক) বি�মচ� (খ) শরৎচ� (গ) রবী�নাথ (ঘ) নজ�ল 

একিট বােক� উ�র দাও:-                                 ৭ x ২ = 

১৪                    

১৭। �বগম �রােকয়া সাখাওয়াত �হােসন �মেয়েদর জন� �ধান �কান 

কাজিট 



কেরিছেলন ? 

১৮। �কান নীিতেক অবল�ন করা ভারতবাসীর তপস�া হেব ? 

১৯। িশমুল গােছর চারািট বলাই-এর কাকা �কন কাটেত �চেয়িছেলন 

? 

২০। সরলার মােয়র কা�ার কারণ কী ? 

২১। ‘আবার আিসব িফের’ কিবতািট �কান ধরেণর কিবতা ? 

২২। প�পাতহীন বেল সাধনা মুেখাপাধ�ায় মেন কেরন ? 

২৩। বি�মচ� চে�াপদধ�ায়র �য �কান দুিট উপন�ােসর নাম �লেখা। 

সংে�েপ উ�র দাও:-                                       ৬ x ৫ 

= ৩০ 

২৪। কমলাকা� িবড়ালেক পাঠ করার জন� �কান �কান �� িদেত 

�চেয়িছেলন? 

২৫। দৃঢ় িব�াসী নীলমিণ দমেলা না �কন ? 

২৬। সংে�েপ মিণমেহেশর অপ�প �সৗ�েয�র বণ�না কর।  

২৭। িবরিহণী রাধার বণ�না কর। 
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২৮। বাংলার �কৃিতর মােঝ কিব বার বার �কান �কান�েপ িফের 

আসেত �চেয়েছন ? 

২৯। �কান উে�শ� িনেয় কিব ‘তথাগত’কিবতািট িলেখেছন বেল 

�তামার 

 মেন হয় ? 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও :- 



৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কেরা।        

(৮) 

�হড, উপ, ফুল, সু, ঘাস, বদ, সাব, অনু 

৩১। িনেচর শ��িলর পিরবিত�ত �প �লেখা।                        

(৫) 

থাকেয়,  সেণ, �হল, �গরাম, আইেসা 

৩২। ইংরািজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা।                       

(৫) 

   Objection, Blackmail, Forensic, Autonomous body, 

Ambulance 

   ৩৩। সাধুভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লেখা।                          

(৫) 

       (ক) ঘ�া�িন িননািদত হইল । 

       (খ) আমািদেগর কােলা চামড়া �দিখয়া ঘৃণা কিরও না ।  

       (গ) তাহােক খুিঁজয়া পাইেতেছ না। 

       (ঘ) আমািদগেকও বািঁচেত দাও।  

       (ঙ) মাছ �দিখয়া নৃত�কালী রািগয়া উিঠল। 

   ৩৪। এলাকার জল িনকােশর সু�ু ব�ব�হা �চেয় �পৗর �ধােনর কােছ 

একিট 

        প� �লেখা।                                                 

(৭) 

   ৩৫। সািহেত�র অ�েন যার ললােট জীবন �দবতা �য়ং অমরতার �� 

টীকা 



     এেঁক িদেয়িছেলন , িতিন িবভূিতভূষণ বে�াপাধ�ায় (১৮৯৪-১৯৫০) 

।  

    িতিন �কান ধম�পালেনর মাধ�েম নন, সহজাত �চতনােতই আধ�াি�ক 

িছেলন। 

    িবভূিতভূষণ ৫৬ বছর মা� জীিবত িছেলন। ১৯২৯ ি�: তারঁ �থম ও 

অন�তম 

    ��� রচনা ‘পেথর পাচঁালী’ �কািশত হয়।  
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         উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও :-   ৫ x ২ 

= ১০ 

    ক। জীবন �দবতা কার কপােল অমরতার ��টীকা ঐঁেকিছেলন ? 

    খ। িবভূিতভূষেণর জ� �কান সােল ? 

    গ। িবভূিতভূষেণর আধ�াি�কতার ��প কী ? 

    ঘ। িতিন কত বছর জীিবত িছেলন ? 

    ঙ। তারঁ ��� রচনা �কানিট ? 

 

                         

 

 

 

 

 

 



ANSWER SHEET 

 

১। ক ধনী ২। ক িবড়াল ৩। খ আ�ীয় ৪। গ িশমুলগাছ ৫। ক 

রবী�নাথ ৬। গ  

ভীল বংেশর ৭। খ সত�িজৎ রায় ৮। মিণমেহশ ৯। খ িনসেগ�র দূর� 

১০। ক �নালক ১১। ঘ সনাতন ১২। গ লব� ফুল ১৩। খ মানুষেক ১৪। 

ক রবী�নাথ  

১৫। ক কন�া ১৬। খ শরৎচ�  

১৭। �বগম �রােকয়া সাখাওয়াত �হােসন �মেয়েদর িশি�ত করার মত 

একিট �ধান কাজ কেরিছেলন।  

১৮। �বিচে�র মেধ� ঐেক�র �হাপনা – এই নীিতেক অবল�ন করা 

ভারতবাসীর 

তপস�া হেব। 

১৯। িশমুল গােছর চারািট বাগােনর �খাওয়া – �দওয়া রা�ার মাঝখােন 

উেঠ অসুিবধার সৃি� করিছল বেল বলাই-র কাকা গাছিট কাটেত 

�চেয়িছেলন। 

২০। পািক�ােন বন�ার খবর �েন তার �চাখ জেল ভের 

িগেয়িছল,�সখানকার তারঁ 

পিরিচত মানুষজনেদর কথা �ভেব। 

২১। ‘আবার আিসব িফের’ একিট িচ�ধম�ী কিবতা। 

২২। সময়েক প�পাতহীন বেল সাধনা মুখপাধ�ায় জািনেয়েছন।  

২৩। বি�মচ� চে�াপাধ�ােয়র উপন�াস হেলা- আন�মঠ ও কপালকু�লা। 
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২৪। কমলাকা� িবড়ালেক পাঠ করার জন� িনউমান ও পাক�েরর �� 

িদেত �চেযিছেলন। �সইসে� কমলাকাে�র দ�রও। কারণ এই বই�িল 

পড়েল তার িকছু উপকার হেত পাের। তেব আর িকছু �হাকবানা �হাক 

অিফেসর অসীম মিহমা 

স�েক� �স িন�য় বুঝেত পারেব। 

২৫। সনাতন পুের মহােদবেক �ক� কের �বশাখী পূিণ�মােত �য �কা� 

উৎসব হয়, 

�সিদন �ােমর �কউ একজন পাগল হেয় যায়। িক� যাদেবর মুখ �থেক 

�ােমর চ�ীম�েপবসা মানুষরা যখন �নেত পারেলা �ােমর �কউ পাগল 

হয়িন তখন দৃঢ়িব�াসী নীলমিণ একথা মানেত পারেলা না। তারঁ িব�াস, 

�কউ পাগল িন�য় হেয়েছ, �ধু তােক খুেঁজ পাওয়া যাে� না। মহােদেবর 

মাহা�� িন�ভহেতই পােরনা। �সই পাগলেকই নীলমিণ �বশােখর 

িনদা�ণ ি��হের খুেঁজ �বড়াি�ল। 

২৬। মিণমেহশ-িশখর-সবার মেধ� িবরাজ কেরও আলাদা। উ�ত-িশর-

ধ�ান গ�ীর 

ি�েকান আকৃিত ,�যন িশবিল�। িশখেরর গােয় �কাথাও তুষার, �কাথাও 

বা পাথর। �যন পূজােশেষ ��তপ� ও িব� পে�র পু�া�িলর িনদশ�ন 

পাথর�িলও এমন িবিচ�ভােব সাজােনা �যন িশখেররগােয় সহ� ি�শূল 

গাঁথা। �কাথাও �যন 

জীবজ�র আকার। সূেয�র আেলায় �পার অল�াের সি�ত-�দহ িগিররাজ 

মিণমেহশ উ�ল হেয় িবরাজ কেরন। চািরিদেক �গ�ীয়অনুপম �শাভা। 



এই অপ�প �সৗ�য� মানুষেক অসীেমর মােঝ হািরেয় �যেত �যন বাধ� 

কের। এই অপ�পতার কােছ পৃিথবীর সুখ-দু:খ, আশা-আকা�া,ধন-

স�দ,যশ,মান-অিভমান সবিকছুই িনরথ�ক বেল মেন হয়। সুগভীর 

�শ�িচে� আদর উ�ল হেয় উেঠ। 

২৭।‘িবরিহণী রাধা’ কিবতািট চ�ীদােসর পূব�রাগ পয�ােয়র এক অনবদ� 

কিবতা। কিবতািটেত �কৃ� দশ�েন িবেভার �রাধা িনজ�েন একাকী বেস 

থােকন। কারও  

�কান কথা �নেত পাননা। িক �যন এক অব�� ভােব সব�দা িবেভার হেয় 

থােকন। �যািগনীর মেতা রাঙা �বশ তারঁ। চুল এেলােমেলা। �ধু একদৃে� 

কখেনা �মেঘর পােন,কখেনা  ময়ূর-ময়ূরীর িদেক দৃি� �রেখ �কৃ�রই  

�পদশ�ন কেরন। 
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২৮। কিব জীবনান� দাশ �পসী বাংলােক িনিবড়ভােব ভালবােসন। 

বাংলার �কৃিতর সে� তারঁ জীবন �যন অে�দ� ব�েন আব� হেয় আেচ। 

মৃতু�র পেরও কিব �সইব�নােক িচ� করেত চান না। নানা�েপ বার বার 

িতিন এই বংলায় িফের আসেত চান। কখেনা ধানিসিড়র তীের শঙখিচল-

শািলেকর �বেশ, কখেনা �ভােরর  হেয় কুয়াশার বুেক �ভেস এই কািত�ক 

নবাে�র �দেশ, কাঠঁােলর ছায়ায় িফের আসেত চান। িতিন হাসঁ হেয় 

এেদেশর কলমীর গ�ভরা জেল সারািদন ভাসেত চান। কিব সুদশ�ন 

পািখর �বেশ স��ার আকােশ উড়েত �চেয়েছন। িতিনও ল�ী �পচঁা হেয় 

িসমুেলর ডােল ডাকেত �চেয়েছন। িতিন িশ� হেয় এখােনর ঘােস খইেয়র 



ধান ছড়ােত �চেয়েছন।িতিন সদা বক হেয় রাঙা �মেঘ অ�কাের নীেড় 

িফের আসেত �চেয়েছন।  

২৯। �মাহময় রাজ িসংহাসন,পিরবােরর সুখ, আেমাদ-�েমােদ ভরা রাজ 

�া��� 

সব �ছেড় িস�াথ� �বেছ িনেয়িছেলন তথাগেতর �প। িনব�াণ বা মুি� িছল 

তারঁ ল��। �ধু �ভাগ নয়, ত�ােগর মেধ�ও �য আন� আেছ, তার 

অনুভিত, জগৎবাসীর কল�ােণর মহৎ আকা�া এবং �সইসে� , 

মহামানেবর জীবন �থেক আমরা �য অনুে�রণা লাভ কির – এই সব 

উে�শ�েক সে� িনেয় কিব ‘তথাগত’ কিবতািট িলখেছন বেল মেন হয়। 

৩০।  �হড অিফস, উপল, ফুলমিণ, সুক�, খাসেলাক, বদেমজাজী, 

সাবজজ, অনুবাদ। 

৩১। থােক, জন�, হেলা, �াম, এেসা। 

৩২। আপি�, কােলা �লমিক, িবচার-সহায়ক, �শািসত সং�হা, �সবাযান।  

৩৩। ক। ঘ�া�িন বাজল । 

     খ। আমােদর কাল চামড়া �দেখ ঘৃণা কর না। 

     গ। তােক খুেঁজ  পাে� না।  

     ঘ।  আমােদরেকও বাচঁেত দাও। 
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     ঙ।  মাছ �দেখ নৃত�কালী �রেগ উঠল। 

৩৪। মাননীয় �পৗর �ধান,  

     িমনার �পৗর সভা,  

     �লজারবাগ । 



িবষয়  -- এলাকার জল িনকােশর  সু� ব�ব�হার স�ে� । 

সিবনয় িনেবদন, 

  আমরা আপনার পুর সভা এখানকার রা�া�েলা �বশ নীচু, ফেল বষ�ার 

সময় জেলর তলায় ডুেব যায়। অন�ান� সময়ও জল িনকােশর ভাল 

ব�ব�হা না থাকায় জায়গা জায়গায় জল জেম যায়। ফেল নানারকম 

অসুিবধােত পরেত হয়।  

   তাই এলাকার জল িনকােশর জন� যিদ আপিন অনু�হ কের একিট 

দীঘ� �ময়ািদ পিরক�না �হণ কেরন এবং তার �পায়েণ �েয়াজনীয় 

ব�ব�হা �নন, তাহেল আমরা িবেশষ বািধত হব। 

১৪।১২।২০১৬                                            নম�ারাে�           

�লজারবাগ,                                               নেরন �দব 

পাটনা িসিট                                       

৩৫।  ক। জীবন �দবতা িবভূিত ভূষন বে�াপাধ�ােয়র কপােল অমরতার 

�� টীকা এেঁকিছেলন। 

 খ। িবভূিত ভূষেণর জ� ১৮৯৪ খৃ�াে�। 

 গ।  �কান ধম�পালেনর মাধ�েম নয় সহজাত �চতনাই িছল তারঁ 

আধ�াি�কতার ��প। 

 ঘ।  িতিন ছাপা� বছর মা� জীিবত িছেলন।  

 ঙ । ‘ পেথর পাচঁালী ‘ তারঁ ��� রচনা। 

___________________________________________________

____ 
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SET – 6 

 

সিঠক উ�রিট �লেখা :-                                ১৬ x ১ = 

১৬ 

১। ‘মাজ�ার’ কােক বেল ?   

(ক) গ� (খ) মািছ (গ) িবড়াল (ঘ) কুকুর 

২। ------�ক র�া করা ভারতবাসীর তপস�া হওয়া উিচত ? 

(ক) জাতীয় সংহিত (খ) জািতর ঐক� (গ) একতা (ঘ) উপেরা� 

সবকিট 

৩। মাধুরীলতার িবেয়র জন� পা� �খাজঁার ভার কার উপর পড়ল ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) ি�য়নাথ �সন (গ) শরৎ চ� (ঘ) িবহারীলাল 

৪। ‘বলাই’ গ�িট কার �লখা ? 

(ক)  শরৎচ� (খ) বি�মচ� (গ) রবী�নাথ (ঘ) রাজেশখর বসু 

৫। ‘সকল ধম�েকই আমরা সত� বিলয়া িব�াস কির’ – �ক বেলেছন ? 

(ক) িবেবকান� (খ) রামকৃ� �দব (গ) িচ�া �দব (ঘ) রবী�নাথ  

৬। জীবনান� দাশ িলিখত কিবতািটর নাম কী ? 

(ক) তথাগত (খ) িনসেগ�র দূর� (গ) আবার আিসব িফের (ঘ) িচিঠ 

৭। আচায� জগদীশ চ� বসু �ক িছেলন ? 

(ক) নাট�কার (খ) কিব (গ) িব�ানী (ঘ) রাজৈনিতক �নতা 

৮। ‘কমলাকাে�র দ�র’ কার �লখা ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) বি�মচ� (গ) বনফুল (ঘ) সত�িজৎ রায় 

৯। জয়েদেবর জ��হােনর নাম কী ? 

(ক) �কদুঁিল (খ) �সানাগাঁও (গ) �বজগা ঁ(ঘ) কহলগাঁও 

১০ রাজ িসংহাসন �ছেড় �ক িভ�ার পথ খুেঁজ িনেয়িছেলন ? 



(ক) সনাতন (খ) বু�(িস�াথ�) (গ) �া�ণ (ঘ) িবদ�াসাগর 

                                                                 

P-38 

১১। ‘�য ধেন হইয়া ধনী মিণের মান’না মিণ/তাহাির খািনক/ মািগ 

আিম নত িশের’ �কান কিবতার লাইন ? 

(ক) বটবৃ� (খ) গান (গ) পশ�মিণ (ঘ) �নালক 

১২। গান কিবতায় কিব ধূলােক িকেসর �চেয় খািঁট বেলেছন ? 

(ক) হীরা (খ) �পা (গ) মািনক (ঘ) �সানা 

১৩। ‘�নালক’ কিবতািটেত সবুজ চুল কার ? 

(ক) মািটর (খ) পাহােড়র (গ) গােছর (ঘ) ফুেলর 

১৪। ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািটর �ক িলেখেছন ? 

(ক) সাধনা মুেখাপাধ�ায় (খ) আল মহমুদ (গ) মনী� রায় (ঘ) �সৗিম� 

চে�াপাধ�ায়  

১৫। ‘বনলতা �সন’ কাব���িট কার ?  

(ক) জীেব� িসংহ রায় (খ) জীবনান� (গ) বনফুল (ঘ) িচ�া �দব  

১৬। চলি�চ�ািভেনতা �েপ �কান কিব িবপুল খ�ািত লাভ কেরেছন ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় (গ) দীেনশ রায় (ঘ) 

�সৗিম� 

চে�াপাধ�ায়  

একিট বােক� উ�র দাও:-                                 ৭ x ২ = 

১৪ 

১৭। সাগর ব� �থেক মিণমেহশ কত ফুট উচুঁ ? 

১৮।বলাই-র বাবা বলাইেক �কাথায় িনেয় �গেলন ? 



১৯। �াতক হওয়ার পর জগদীশ চ� বসু কার ই�ােত এবং �কন 

িবেলত   

যান ? 

২০।‘জীবকুল-িহৈতিষণী’ কথািটর অথ� কী ? 

২১। মধুকরী কােক বলা হয় ? 

২২। গান কিবতায় কিব িকেসর ব�না কেরেছন ? 

২৩।বাংলা সািহেত�র দুজন নাট�কােরর নাম বল । 
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  সংে�েপ উ�র দাও :-                                      ৬ x ৫ 

=৩০ 

২৪। �কান ঘটনা একলব�েক ��� ধনুিব�দ �মািনত কেরিছল ? 

২৫। জগদীশ চ� �কান কেলেজ িকেসর চাকির পান ?চাকির িতিন  

িনেলন  

িক� �বতন �হণ করেলন না �কন ? 

২৬।‘িক� �ুিল� দাবানেল পিরণত হবার আেগই পট পিরববত�ন 

হয়’।–একথা 

িচ�া �ধব �কন বেলেছন ? 

২৭। �পকথার রাজকন�ােক ঘুম পাড়াবার ও জাগাবার জন� �সানার 

কািঠ ও �পার কািঠ �শ� করান হেতা। এই কিবতায় �সানার কািঠ ও 

�পার কািঠর 

উে�খ �কান বণ�নার পিরে�ি�েত পাওয়া যায় �লেখা। 

২৮। ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািটর পাঠ স�েক� �লেখা। 



২৯। জীবনান� দাশ স�েক� যা জােনা �লেখা। 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও:- 

৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠণ কেরা।          

(৮) 

হর, িফ, গর, অিপ, আ, অপ, িন�, স�                                

(৫) 

৩১। ইংেরিজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা। 

Network, Blackmoney, Attested, Annual, Character           

৩২। সাধু ভাষা �থেক চিলতভাষায় �লেখা।                            

(৫) 

    ক। খাইেত দাও – নিহেল চুির কিরব। 

     খ। আিম আর সহ� কিরেত পািরলাম না। 

      গ। ধম� তাহািদগেক �িতপালন কিরেতেছ। 

      ঘ। �খর �রৗে� চতুিদ�ক পুিড়য়া যাইেতেছ। 

       ঙ। িচিঠ ডােক �ফিলয়া আিসলাম। 

৩৩। উপসগ� কােক বেল ?  সং�ৃত উপসেগ�র  উদাহরণ দাও ।     

(৫) 

 

                                                                 

P-40 

৩৪। বাংলা ভাষা পড়ােনার জন� িবদ�ালেয় �কান িশ�ক �নই। �ধান 

িশ�কেক এই অসুিবধা দূর করার জন� একিট আেবদন প� �লখ। 



৩৫। ভুবেনর মািসেক ঐখােন আনা হল এবং ভুবনেক �দেখ িতিন 

উ�:�ের 

কাদঁেত কাদঁেত তার কােছ �গেলন। ভুবন বলল, মািস, এখন আর 

�কেঁদ িক হেব। কােছ এেসা, কােন কােন �তামায় একটা কথা বলেবা। 

মািস কােছ �গেল  

ভুবন তার কােনর কােছ মুখ িনেয় �গল �জাের কামেড় দাঁত িদেয় 

একটা কান 

�কেট িদল। পের �স ভৎস�না কের বলেলা, মািস, তুিমই আমার এ 

ফািঁসর কারণ। 

  উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও :-          ৫ x ২ 

= ১০ 

  ক। কার মািসেক আনা �হাল ? 

  খ। ভুবনেক �দেখ �ক কাদঁিছল ? 

  গ। মািসেক কােছ �ডেক ভুবন কী করেলা ? 

   ঘ। ভুবন কােক ভৎস�না করেলা ? 

   ঙ। ভুবন কােক তার ফািঁসর কারণ বেল বলেলা ? 

            

                      

 

 

 

 

 



ANSWER SHEET 

১। গ। িবড়াল ২। ঘ। উপেরা� সব কিট ৩। খ। ি�য়নাথ �সন ৪। 

গ। রবী� 

নাথ ৫। ক। িবেবকান� ৬। গ। আবার আিসব িফের ৭। গ। িব�ানী 

৮। খ। 

বি�মচ� ৯। ক। �কদুঁিল ১০। খ। বু� (িস�াথ�) ১১। গ। �শ�মিণ 

১২। ঘ। �সানা ১৩। গ। গােছর ১৪। ঘ। �সৗিম� চে�াপাধ�ায় ১৫। ঘ। 

জীবনান� 

১৬। ঘ।�সৗিম� চে�াপাধ�ায় 

  ১৭। সাগর ব� �থেক মিণমেহশ ১৮,৬৫৪ ফুট উচুঁ।  

১৮। বলাই-র বাবা বলাইেক �থেম িসমলা, তারপর িবেলেত িনেয় 

যােবন। 

  ১৯। �াতক হওয়ার পর জগদীশচ� বসু তার বাবার ই�ােত ডা�াির 
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পড়ার জন� িবেলত যান। 

২০। ‘জীবকুল িহৈতিষণী’ কথািটর অথ� হেলা –জীবকুেলর ম�ল 

সাধেন ই�ুক।       ২১। �মৗমািছ �যমন ফুেল ফুেল সং�হ কের, 

�তমিন �াের �াের িভ�া �হণ করােক (অ�ত পাচঁিট গৃহ �থেক 

সং�ীত িভ�া) মাধুকরী বেল। 

২২। গান কিবতায় কিব �েদেশর ব�না কেরেছন।  

২৩। বাংলা সািহেত�র দুজন নাট�কার হেলন – ি�েজ�লাল রায় ও 

রবী�নাথ ঠাকুর । 



২৪। একিদন যখন একলব� ধনুিব�দ�ার অভ�াস করিছল এখন হঠাৎ 

একিট কুকুর এেস �সখান �থেক সরেত চাইিছলল না এবং তার 

িচৎকাের একলেব�র 

অিভিনেবশ �ভেঙ যাি�ল। তখন �স শ�েভদী বাণ ছুেঁড় কুকুেরর মুখ 

এেফাড়ঁ 

ওেফাড়ঁ �সলাসই �সলাই কের িদেল বাণিব� কুকুর অি�হর হেয় 

�সখান �থেখ ছুেট চেল �গল। এই ঘটনািট একলব�েক ��� ধনুিব�দ 

�মািনত কেরিছল। 

২৫। জগদীশচ� বসু ��িসেডি� কেলেজ পদাথ�িবদ�ার অ�হায়ী 

অধ�াপেকর চাকির পান। িক� এ চাকিরর িতিন �বতন �হণ করেলন 

না, কারণ তােক �বতন �দওয়া হেতা একজন ইউেরাপীয়র �বতেনর 

এক তৃতীয়াংশ মা�। এই 

�বষেম�র জন� িতিন িতন বছর িবনা �বতেন কাজ করেছন। �শস 

পয�� কতৃ�প� হার �মেন তােক বােকয়া-সহ সিঠক �বতন িদেত বাধ� 

হেলন। 

২৬। মজ:ফরপুের থাকাকালীন মাধুরীলতা �সখানকার �মেয়েদর 

িশ�ার আেলা  

�দখেত �চেয়িছেলন। তােদর জন� ‘চ�াপম�ান বািলকা িবদ�ালয়’ 

খুেলিছেলন। বািড় বািড় িগেয় িশ�ার জন� সবাইেক উ�ু� করেত 

চাইেলন। তারঁ এই �চ�ায় 

যখন মজ:ফরপুেরর দরজা একটু একটু কের খুলেত লাগেলা,িঠক �সই 

সময়  



মাধুরীলতা মজ:ফরপুর �ছেড় কলকাতায় িফের এেলন। িতিন যিদ 

�সখােন �বিশিদন থাকেতন তাহেল সমাজ �সিবকা �েপ পিরিচত 

হেতন এবং �সখানকার �মেয়েদর িশ�ার  ��ে� এিগেয় আনেত 

পারেতন।  
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২৭। �পকথায় �সানার কািঠ রাজকন�ার মাথার কােছ থাকেতা, যার 

�েশ� রাজকন�া �জেগ উঠেতা। আবার পােয়র কােছর �েপার কািঠর 

�েশ� রাজকন�া 

ঘুিমেয় পড়েতা, িঠক �সইভােবই পূব�িদেকর সূয�দেয় সূেয�র আেলার 

�েশ� আমােদর ঘুম ভােঙ। আবার পি�মিদেক যখন চাদঁ ওেঠ, তার 

�জ�াৎ�ায় ি�� 

আেলােক আমরা ঘুেমর রােজ� ঢ়েল পিড়। কিবর �েদশ ��মএভেবই 

�কৃিতর 

সে� একাকার হেয় �গেছ। 

২৮। ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািট �সৗিম� চে�াপাধ�ােয়র �লখা একিট 

সু�র কিবতা। আমােদর �দেশর িবরাট সংখক মানুষ এক সীমাহীন 

দািরে��র মেধ�  

বাস করেছ। িনসেগ�র কােছ অরেণ�র বনদের বসবাস তােদর জীবন 

ধারেণর 

বাধ�বাধকতা। সাধারণ মানুষ িনসগ� �কৃিতর �সৗ�েয�র িদেকই 

আকিষ�ত হয়। অথচ �সই িনসেগ� বসবাসকারী দির� মানুষেদর কােছ 

�কউ �প�ছেত পাের না। 



কিবতার মানুষিটর সংক� �াম� পিরেবেশর �ছায়ঁাচ গােয় জিড়েয় ঐ 

মানুষেদর 

কােচ যাওয়া �� করেবন। হয়েতা এই দীঘ� পথ পার হেত তার পুেরা 

জীবনটাই �লেগ যােব। তবু ‘�দালাই গােয় �দওয়া’, ‘খিড় ওঠা’ �সই 

মানুেষর  

কােছ �প�ছাবার এই সংক� তােক জীবন সেত�র অনুভূিত এেন �দয়। 

২৯। রবী� পরবত�ী যুেগর সব�ে�� কিব বেল পিরিচত জীবনান� 

দােশর  

(১৮৯৯-১৯৫০) জ� পূব�বে�র বিরশােল। রবী� �ভাবমু� আধুিনক 

যুেগর 

কিবরা এঁেক অনুসরণ ও অনুকরণ কেরেছন। তারঁ কােব� িনসগ� 

�চতনা, ইিতহাস-�চতনা, ��ম-�চতনা সম�য়ী �প পির�হ কের 

কিবতােক নতুন মা�া 

িদেয়েছ। তারঁ উে�খেযাগ� কাব��� ‘ঝরাপালক’ ‘ধূসর পা�ুিলিপ’, 

‘বনলতা �সন’,’মহাপৃিথবী’, �পসী বাংলা, ‘সাতিট তারার িতিমর’�মুখ। 

ইিন মননশীল  

রস�াহী �ব�ও িলখেছন। তারঁ কিবতার আি�ক ও ভাষাৈশলী স�ূণ� 

�মৗিলক 

ও অিভনব। তারঁ কিবতা কিবতা িবেদশী ভাষায় অনূিদত হেয় উ� 

�শংসা লাভ কেরেছ। 
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৩০। হা�ত�াশ, িফেরাজ, গরম, অিপিনিহত, আ�ন, অপকার, িনভ�য়, 

সং�হ। 

৩১। জালিবন�াস, কােলাটাকা, �ত�িয়ত, বািষ�ক, চির� 

৩২। ক। �খেত দাও-নইেল চুির করেবা।  

     খ। আিম আর সহ� করেত পারলাম না। 

     গ। ধম� তােদরেক �তইপালন করেছ। 

     ঘ। �থম �রােদ চািরিদক পুেড় যাে�।  

     ঙ। িচিঠ ডােক �ফেল আসলাম। 

৩৩। �য সকল বণ� বা বণ�সমি� ধাতুর আেগ যু� হেয় ধাতুর আথ� 

পিরবত�ন 

কের িকংবা ধাতুর অথ�েক িবিশ�তা দাশ কের তােক উপসগ� বেল। 

সং�ৃত উপসেগ�র উদাহরণ ----- �, পরা, অিপ, আ,  অিধ, �ভৃিত। 

৩৪। মাননীয়, 

   �ধান িশ�ক, 

   �বলদা উ� িবদ�ালয়, 

   �বিতয়া। 

           িবষয়- িবদ�ালেয় বাংলা ভাষার িশ�ক িনযুি�র জন�। 

  মহাশয়,  

              সিবনয় িনেবদন এই �য আমােদর িবদ�ালেয় �িতিট 

��িণেতই  

বাংলা িশ�ক না থাকার জন� আমােদর পড়ায় িব� ঘেট। তারফেল 

পরী�াফল ভােলা হয় না। 



              তাই আপনার কােছ আমােদর একা� অনুেরাধ যত 

তাড়াতািড় স�ব বাংলা ভাষা ও সািহত� পড়াবার জন� িশ�ক িনযু� 

করা �হাক, যােত 

আমরা ভালকের এিগেয় �যত পাির। এজন� আপনার কােছ আমরা 

বািধত থাকব। 

২২।০৯। ২০১৬                            আপনার আ�াকারী 

�বিতয়া                                     �বলা তালুকদার 
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                                           �াদশ ��ণী, �রাল ন�র-

০২ 

৩৫। ক। ভুবেনর মািসেক ডাকা �হাল। 

      খ। ভুবনেক �দেখ ভুবেনর মািস কাদঁিছল। 

      গ। মািসেক কােছ �ডেক ভুবন তার কােনর কােছ মুখ এেন 

একটা  

        কান দাঁত িদেয় �কেট িদল। 

      ঘ। ভুবন তার মািসেক ভৎস�না করেলা। 

      ঙ। ভুবন তার মািসেক তার ফািঁসর কারণ বেল বলেলা। 
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                     Set-VII 

 

 



                               SET – 7 

 

সিঠক উ�রিট �লেখা :-                                  ১৬ x ১ = 

১৬ 

১। িবড়াল িনেজর িখেদ অনুসাের িক খাওয়ার কথা িবেবচনা করেব 

বেলেছ ? 

(ক)নদুধ (খ) দই (গ) হািঁড় (ঘ) মাছ  

২। ‘��দি�ণা’ �ক অনুবাদ কেরন ? 

(ক) রােজ� অবি� (খ) মহাসে�তা �দবী (গ) মহােদবী বম�া (ঘ) 

আশাপূণ�া �দবী 

৩। ভারতবেষ� �ু� বৃহৎ সকেলর িকেস সমান অিধকার ? 

(ক) িশ�া (খ) ধন-স�ি� (গ) খাওয়া (ঘ) �খলা  

৪। বলাই-র জন� �চােখর জল �ফলত �ক ? 

(ক) মািস (খ) ঠাকুমা (গ) িদিদমা (ঘ) কািকমা 

৫। ‘বাঙালী �মেয়রা গৃিহণীপনায় খুব পটু’ – �কান পােঠ একথািট 

আেছ ? 

(ক) মাধুরীলতা (খ) �াথ�না (গ) জাতীয় সংহিত (ঘ) বলাই 

৬। ‘বসু িব�ান মি�র’ কত সােল �িতি�ত হয় ? 

(ক) ১৯১৭ (খ) ১৯১৬ (গ) ১৯১৫ (ঘ) ১৯১৮ 

৭। �কান মােস ‘�বদনার িবিভ�তা’ গে�র পটভূিম গেড় উেঠেছ ? 
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(ক) �বশাখ (খ) �াবণ (গ) আি�ণ (ঘ) মাঘ 

৮। ‘ধা�া’ কথািটর সিঠক অথ� কী ? 



(ক) ফাঁিক �দওয়া (খ) মজা করা (গ) শাি� �দওয়া (ঘ) িবদায় �দওয়া 

৯। �শ�মিণ �ক কুিড়েয় �পেয়েছন ? 

(ক) সনাতন (খ) �া�ণ (গ) রবী�নাথ (ঘ) ডুবুির 

১০। কার দু’�চাখ জেল ভের উঠেলা ? 

(ক)  কিবর (খ) িনর� মানুষেদর (গ) �ামবাসীর (ঘ) শ�ের মানুষেদর 

১১। ‘মধুর �চেয়ও মধুর’ বলেত কিব কােক বুিঝেয়েছন ? 

(ক) মধু (খ) �দেশর মািট (গ) গ�ার জেল (ঘ) শীতল পািট 

১২। �ত �াধীনতােক িফের পাওয়ার ব�কুলতা �কান কিবতায় ফুেট 

উেঠেছ ? 

(ক) �নালক (খ) জ�ভূিম আজ (গ)বিচিঠ (ঘ) বটবৃ� 

১৩। ‘জ�ভূিম আজ’ কিবতািটর কিব �ক ? 

(ক) �সৗিম� চে�াপাধ�ায় (খ) সাধনা মুখপাধ�ায় (গ) আ�মাহমুদ (ঘ) 

বীের� 

চে�াপাধ�ায় 

১৪। �কান কাব��ে�র জ� রবী�নাথ �নােবল পুর�ার পান ? 

(ক) �সানার তরী (খ) বলাকা (গ) গীতা�িল (ঘ) িচ�া  

১৫। ‘বনফুল’ কার ছ�নাম ? 

(ক) বলাই চাদঁ মুখপাধ�ায় (খ) রাজেশখর বসু (গ) পমথ �চৗধুরী (ঘ) 

রবী�নাথ 

১৬। িবহােরর ভাগলপুের �ক জ��হণ কেরন ? 

 (ক) বি�মচ� (খ) শরৎচ� (গ) আশালতা িসংহ (ঘ) রবী�নাথ 

একিট  বােক� উ�র দাও :-                                 ৭ x ২ 

= ১৪ 



১৭। �লখক �কন বেলেছন বািড়র ছাদ�িল  �যন �গ�য়া চাদের ঢ়াকা 

? 

১৮। ‘ঐ খািময়াড়ােক বেলা না, আমার ঐ গাছ�েলা �যন না কােট’- 

�ক কােক একথা বেলেছ ? 
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১৯। ই�িদ জািত ভারেতর �কান �াে� আ�য় �নয় ? 

২০। তথাগত কােক বলা হয় ?  

২১। কািলয়া ব�ুর সে� কিব কার নব পিরচেয়র কথা বেলেছন ? 

২২। বাংলা ভাষায় মহাভারত �ক অনুবাদ কেরন? 

২৩। রবী� পূব�বত�ী দজন সািহিত�েকরবনাম �লেখা। 

সংে�েপ উ�র দাও :-                                   ৬ x ৫ = 

৩০  

২৪। বলাইেয়র কািক দু’িদন অ� �হণ করেলন না �কন? 

২৫ মাধুরীলতার �ামী শরৎ স�ে� যা জােনা �লেখা । 

২৬। ‘তাহার বদেল মেন িচ�া জািগেতেছ’- কার বদেল মেন �কান 

িচ�া জাগেছ বেল ‘�বদনার িবিভ�তা গে� জানা যায়। 

২৭। ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািটর নােমর সাথ�কতা �বাঝাও। 

২৮। তথাগত কিবতািটেত কিব িক বলেত �চেয়েছন, িনেজর ভাষায় 

�লেখা। 

২৯। মহাে�তা �দবী স�েক� সংে�েপ �লেখা। 

িনেচর ���িলর যথযথ উ�র দাও : -    



৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কর :-          

(৮) 

দূর, পািত, স, িব, সু, অিধ, অিত, উপ 

৩১। ইংেরজী শ��িল  বাংলায় অনুবাদ কর।                         

(৫) 

Accountant, Television, Language, Chemistry, Certificate  

৩২। সাধুভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লখ।                              

(৫)    

ক। কাপেড়র �দাকান খুিলেলন। 

খ। িতিন িকছুই অনুভব কেরন নাই। 

গ। তাহােক দু� খাইেত দাও। 

ঘ। তাহারা �কাথাও যায় নাই। 

ঙ। তাহােক িতন িদন উপবাস কিরেত হইেব।  
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৩৩। িম� ভাষা কােক বেল? উে�খ �যাগ� চারিট িম�ভাষার নাম 

�লখ।  (৫) 

৩৪। �তামােদর �ােস িঠকমেতা বসার জায়গা �নই- এই সমস�ার কথা 

জািনেয় 

�ধান িশ�কেক একিট প� �লেখা।                                  

(৭) 

৩৫। পাঠশালার ছুিটর পর বািড় িগেয় �গাপাল পড়ার বই�িল ভাল 

জায়গায় রােখ। তারপর কাপড়-জামা �ছেড় হাত-পা মুখ �ধায়। 



�গাপােলর মা যা-িকছু খাবার �দন �গাপাল তাই খায়।তারপর িনেজর 

ভাই �বানেদর সে� �খলাধূলা কের। �স কখনও �লখাপড়ায় অবেহলা 

কের না। �ুেলর পড়া�িল  বািড়েত  

এেস আবার ভাল কের পেড়। 

  উপেরর অংশিট পেড় িনেজর ���িলর উ�র  দাও:-          ৫ x ২ 

=১০ 

  ক। �গাপাল �কাথা �থেক বািড় আেস ? 

  খ। তারপর �স কী কের ? 

  গ। �গাপাল কােদর সে� �খলা কের ? 

  ঘ। �স িকেস অবেহলা কের না ? 

  ঙ। �স ভােলা কের কী পেড় ? 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        ANSWER SHEET 

১। হািঁড় ২। খ মহাে�তা �দবী ৩। ক িশ�া ৪। ঘ। �াবণ ৫। ক 

মাধুরীলতা 

৬। ক ১৯১৭ ৭। খ �াবণ ৮। ক ফািঁক �দওয়া ৯। ক সনাতন ১০। 

কিবর 

অ�রস�া ১১। খ �দেশর মািট ১২। ক �নালক ১৩। ঘ বীের� 

চে�াপাধ�ায় 

১৪। গ গীতা�িল ১৫। ক বলাইচাদঁ মুেখাপাধ�ায় ১৬। গ আশালতা 

িসংহ 

১৭। হা�সার �ােমর সব বািড়র ঢালু ছােদর উপর ভু�া �কায়। ভু�ার 

�গ�য়া   রঙ �যন �গ�য়া চাদেরর মেতা মেন হয়।  

১৮।কথা�িল বলাই তার কািকেক বেলেছ। 

১৯। ই�িদ জািত দি�ণ ভারেত আ�য় �নয়।  
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২০। ভগবান বু�েক তথাগত বলা হয়। 

২১। কািলয়া ব�ুর সে� �রাধার নব পিরচেয়র কথা কিব বেলেছন। 

২২। বাংলা ভাষায় কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ কেরন। 

২৩। রবী� পূব�বত�ী দুজন সািহেত�ক হেলন মাইেকল মধুসূদন দ� ও 

ব�িকমচ� চে�াপাধ�ায় । 

২৪। বলাই িসমেল �থেক তার কািকমােক িচিঠেত িলেখিছল তার 

িশমুলগােছর 



একটা ফেটা�াফ �যন পািটেয় �দন। কািক বলাইেয়র কাকােক যখন 

একথা বলেলন তখন িতিন জানেত পারেলন গাছিটেতা কাটা হেয় 

�গেছ।গাছিট বলাইেয়র �যমন সবেচেয় ি�য় িছল,�তমিন বলাই তার 

বাবার কােছ চেল যাবার পর ঐ গাছিটই িছল কিবর কােছ।বলাইেয়র 

�িত�প,তারই �ােণর �দাসর।তাই গাছিট �কেট �ফলার কথা �েন 

কািক দুিদন অ� �হণ করেলন না। 

২৫। শরৎ, বাংলা সািহেত�র িবখ�াত কিব িবহারীলাল চ�বত�ীর �ছেল। 

কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র কৃতী ছা�। দশ�েন অনাস� িনেয় �থম 

��িণেত �থম হেয় �পেয়েছন �কএশব �সন �রণপদক। তারপর 

�মাটাল এ�া� মরাল সােয়ে� এম.এ.। তােতও �থম �হােনর অিধকারী 

। এরপর ওকালিত পাশ কেরেছন। মজ:ফরপুের ��াকিটস করেত 

এেসিছেলন িনেজ সমাজ সং�ারক িছেলন না িক� �ী 

মাধুরীলতারকােজ �কানিদন বাধা �দবার �চ�া কেরনিন।  

২৬। শিম�লা িচিঠেত ঊিম�লােক িলেখিছল এই বষ�ার িদেন রবী�নােথর 

কিবতা পড়েত ই�া কের বা বষ�ার �মঘ �দেখ তার িবরহী ব�, 

অেলাকাপুরীর কথা 

মেন পেড় িক� ঊিম�লার মাথায় এখন এসেবর িকছুই আসেছ না। তার 

বদেল মেন িচ�া জাগেছ �ধাপা �কন আেসনা, িভজা িবছানা �কমন 

কের �কােব, �কেনা কাঠ কয়লা না �পেল উনুন �কমন কের �ালােব 

? পিরি�হিতর িবিভ�তায় বষ�া �বদনা দুই ব�ুর মেন স�ূণ� িবপরীত 

�ভাব �ফলেত পাের তাই আমরা এখােন �দখেত পাই।  
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২৭। িনসগ� �কৃিতর দুিট �প আেছ। একিট তার �সৗ�য� আর অন�িট 

কিঠন বা�ব। িনসগ� �কৃিতর �সৗ�েয�র িদকটাই সকলেক আকষ�ণ 

কের। অথচেসই িনসেগ� বসবাসকারী দির� মানুষেদর কােছ �কউ 

�পৗছােত পাের না। কিবতার মানুষিটর সংক� িনসেগ�র কাছাকািছ 

�পৗেছাবার �াম�পিরেবেশর �ছায়ঁাগােয় জিড়েয় িনেয় তার পথচলা �� 

হেব। হয়েতা দীঘ� পথ পার হেত তার পুেরা 

জীবনটাই �লেগ যােব। তবু ‘�দালাই গােয় �দওয়া’ ‘খিড় ওঠা’ �সই 

মানুষেদর 

কােছ �পৗছবার এই সংক� তােক জীবন সেত�র অনুভূিতএেন 

�দয়।আর এখােনই ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািটর নােমর সাথ�কতা।  

২৮। এ জগৎ সংসাের ঝিষক� পু�েষর মেধ� �ভাগবাদী জীবেনর 

�িত অিনহা 

ও ব�ি�গত সকল সুখ �া��� �থেক িনেজেক সিরেয় রাখার �বণতা 

লি�ত হয়। এনারা হেলন ত�ােগর মূত� িব�হ। একমা�  জগৎবাসীর 

কল�ােনর মেধ� 

মুি�র �াদ �হণ কেরন। এরকমই মহাপু�ষ হেলন বু�। �মাহময় 

রাজিসংহাসন,পিরবােরর সুখ, আেমাএদ-�েমাদ ভরা রাজ �া��� সব 

�ছের িস�াথ� �বেচ িনেয়িছেলন তথাগেতর �প। িনব�াণ বা মুি�ই িছল 

তার ল��। �ভােগ নয়,ত�ােগই আনে�র �কৃত উপলি�। িবে�র ম�ল 

কামনায় তথাগেতর 

জীবন দশ�ন সমৃ� হেয় উেটেচ ফুেলর �সৗরেভর মেতা। িনব�াণ লােভর 

আনে�ইতারঁ পূণ�তা। 

২৯। মহাে�তা �দবী বাললা কথা সািহেত�র অ�ণী �লিখকা। সািহত� 

আকােদিম, ভারতীয় �ানপীঠ পুর�ার, ম�াগেসেস পুর�ার �পেয়েছন। 



ব� িবিচ� িবষয় িনেয় িলখেলও সমােজর অব�ত অবেহিলত 

আদবাসী সমােজর মম��শ�ী কিহনীকার িহেসেব সুপিরিচত।‘বিত�কা’ 

নােম একিট সমাজ সমী�া মূলক পি�কার স�াদনাকেরন। আিদবাসী 

সমােজর মেনা�েয়র �েচ�ায় তারঁ খ�ািত ভারেতর বাইেরও ছিড়েয় 

পেড়েছ। মানবািধকার র�ার �ে� িতিন আেপাষহীন। ব�মুখী 
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�িতভার অিধকারী িতিন। বাংলা �ুল পাঠ�-পু�ক �ণয়েন তারঁ সাফল� 

তক�াতীত। অনুবাদক িহেসেবও িতিন তারঁ দ�তার পিরচয় �রেখেছন। 

৩০। দূরগামী, পািতেলবু, সরব, িবকল, সুভাষ, অিধকার, অিতশয়, 

উপাচায�  

৩১। িহসাবর�ক, দূরদশ�ণ, ভাষা, রসায়নশা�, �মানপ� 

৩২। ক। কঅপেড়র �দাকান খুলেলন। 

      খ। িতিন িকছুই অনুভব কেরনিন। 

      গ। তােক দুধ �খেত দাও। 

      ঘ। তারা �কাথাও যায়িন। 

      ঙ। তােক িতনিদন উপবাস করেত হেব। 

৩৩। �েয়াজেনর তািগেদ দুিট স�ূণ� ভােব িভ� ভাষা স�দায় 

সামিয়ক অথবা 

�হায়ীভােব সহাব�হান করার ফেল পার�িরক �মলােমশার কারেণ 

এক ধরেণর কাজ চালােনা �গােছর সরল ও সংি�� বা� রীিতর সৃি� 

কের।এরকম ভাষােক বেল িম�ভাষা। 

উে�খেযাগ� চারিট িম�ভাষা হল- 



ক। বীচ-লা-মার  (Beach-La-Mar) 

খ। িপিজন- বা- িপিজন ইংেরিজ (Pidgin/Pidgin English) 

গ। মিরশাস ��ওল (Mauritius Creole) 

ঘ। িচনুক (Chinook Jargon) 

৩৪। মাননীয়  

     �ধান িশ�ক, 

     সুবলচ� বািলকা িবদ�ালয় 

     সাহারসা । 

     িবষয়- �ােস বসার ব�ব�হা স�েক� । 

     মহাশয়,  
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         সিবনয় িনেবদন এই �য আমােদর �ােসর ছা� ছা�ী সংখ�া 

�াস�েমর তুলনায় অেনক। তাই িঠকমত বেস �াস করেত অসুিবধা 

হয়। 

         আপনার কােছ আমােদর অনুেরাধ �য িবদ�ালেয়র �কান অন� 

বড় �ােসর ব�ব�হা যিদ আমােদর জন� কের �দন তাহেল আমরা খুবই 

উপকৃত হেবা এবং আপনার কােছ বািধত থাকেবা। 

 ৩০।১১।২০১৬                                  আপনার 

িব�াসভাজন 

                                                 অ�রা �ঘাষ 

                                                 �াদশ ��ণী 

                                                 �রাল ন�র -১৪। 



৩৫। ক। �গাপাল পাঠশালা �থেক বািড়  আেস। 

     খ। তারপর �গাপাল কাপড়-জামা-�ছেড় হাত-পা –মুখ-�ধায়। 

      গ।�গাপাল িনেজর ভাই �বানেদর সে� �খলাধূলা কের। 

      ঘ। �সকখনও �লখাপড়ায় অবেহলা কের না। 

      ঙ।�ুেলর পড়া�িল �স ভােলা কের পেড় । 
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SET- 8 

 

সিঠক উ�রিট �লখ :-                                    ১৬ x ১ 

= ১৬ 

১। কমলাকাে�র জন� দুধ �ক �রেখ িগেয়িছল ? 

(ক) �স� �গায়ািলনী (খ) নসীরামবাবু (গ) গৃহকত�া (ঘ) িবড়াল 

২। ‘বলাই’ গ�িট কার �লখা ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) বনফুল (গ) রাজেশখর বসু (ঘ) দীনব�ু 

৩। ভাগলপুেরর �মেয়েদর দুরব�হা দূর করার জন� এিগেয় এেসিছেলন 

�ক ? 
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 (ক) মাধুরীলতা (খ) অেঘারকািমণী রায় (গ) �রােকয়া সাখাওয়াত (ঘ) 

অনু�পা �দবী 

৪। উৎসেবর িবিভ� িবষয় িনেয় কােদর চ�ীম�েপ আেলাচনা চলিছল 

? 

(ক) �চৗধুরীেদর (খ) পােলেদর (গ) মুখুে�েদর (ঘ) �ঘােষেদর 

৫। শিম�লা �কাথায় থাকেতা ? 

(ক) কলকাতা (খ) িগিরিড (গ) �দওঘর (ঘ) মধুপুর  

৬। ‘�ুরণ’ শ�িটর অথ� কী ? 

(ক) �কাশ (খ) আকাশ (গ) �ফাড়ঁা (ঘ) �ফাটা 

৭। �কান ধেম�র �িতিনিধ হেয় �ামী িবেবকান� সে�লেন �যাগ �দন। 

(ক) িহ�ুধম� (খ) �ী�ান ধম� (গ) �জনধম� (ঘ) িশখধম� 



৮। �লখক মিণমেহেশর িশখরেক কার �িতকৃিত বেল মেন কেরন ।  

(ক) দূগ�া (খ) িশবিল� (গ) নারায়ণ (ঘ) িব�ু 

৯। ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািট কার �লখা ? 

(ক) আলা মাহমুদ (খ) �সৗিম� চে�াপাধ�ায় (গ) সাধনা মুখপাধ�ায় (ঘ) 

মণী� 

রায়। 

১০। মধুসূধন দ� রিচত কিবতািটর নাম কী ? 

(ক) জ�ভূিম আজ (খ) �নালক (গ) িশব (ঘ) নারায়ণ 

১২। ‘মুি� সুেখর বাত�া আেন/ ঘুচায় �ােণর কা�াকািট’- �কান 

কিবতার লাইন?  

(ক) �শ�মিণ (খ) গান (গ) জ�ভুিম (ঘ) আবার আিসব িফের 

১৩। ল�ীেপচঁা কার ডােল বেসিছল ? 

(ক) পলােশর (খ) িশমুেলর (গ) শিরেষর (ঘ) বকুেলর 

১৪। প�কাব� বেল �কান কিবতািট পিরিচত ? 

(ক) জ�ভূিম আজ (খ) �নালক (গ) িচিঠ (ঘ) বটবৃ�  

১৫। ‘�চােখর বািল’ উপন�াসিট কার �লখা ? 
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 (ক) রবী�নাথ (খ) শরৎচ� (গ) বি�মচ� (ঘ) সত�িজৎ রায় 

১৬। ‘সতীদাহ �থা’ ব� করেত কার �যাগদােনর কথা তুিম জােনা ? 

(ক) রামেমাহন রায় (খ) সতীনাথ ভাদুড়ী (গ) ঈ�রচ� িবদ�াসাগর 

   একিট বােক� উ�র দাও :-                                  ৭ x ২ 

= ১৪ 



   ১৭। গােছর �াণ আেছ তা �মাণ করার জন� জগদীশচ� বসু �কান 

যে�র 

   উ�ভাবন কেরন। 

   ১৮। ঊিম�লার এক মু�েত�র জন� িন�ল হেয় দািঁড়েয় পড়ার কারণ কী 

? 

    ১৯। ‘িবড়াল’ �ব�িটেত �েঁকা হােত িনেয় �ক ভাবিছেলন ? 

    ২০। রাধার ব�থার কারণ  কী ? 

    ২১। ‘জ�ভূিম’ আজ’ কিবতায় কিব �কান ঐেক�র কথা বেলেছন ? 

    ২২। ‘��জ�া’ শ�িটর অথ� কী ? 

    ২৩। মাইেকল মধুসূদন দে�র �য �কান দুিট কােব� নাম �লেখা। 

    সংে�েপ উ�র দাও :-                                   ৬ x ৫ 

= ৩০  

             ২৪। “��াণাচায� অজু�নেক কথা িদেয়িছেলন �য তারেচেয় ��� ধনুধ�র                  

�কউ থাকেব না। তাই একলব�েক তার ডান হােতর বুেড়া আঙুলটা 

�কেট 

 ��দি�ণা িহসােব িদেয় িদেত �হাল”। এটুকুই িক সত� ? নািক 

একলব�  সামািজক �বষ�েমর িশকার হেয়িছল? এ িবষেয় �তামার 

মতামত সংে�প দাও। 

২৫। ‘অতএব তুিম �সই পরধেম�র ফলেভাগী’ – �ক কােক একথা 

বেলেছ? 

�ক িকভােব পরমধেম�র ফলেভাগী হেয়েছ তাও �লখ। 

২৬। জাতীয় সংহিত বলেত কিব িক �বাঝােত �চেয়েছন ? 



২৭। ‘গান’ কিবতািটেত কিব �কৃিতর মেধ� িদেয় �েদেশর মূত� �প 

িকভােব ফুিটেয় 

তুেলেছন,�তামার মেতা কের �লেখা। 

২৮। ‘বটবৃ�’ কিবতার সারাংশ �লেখা। 

২৯। বাংলা সািহেত�র �কান এক �াবি�েকর স�ে� �লেখা। 
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িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও:- 

৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কেরা।            

৮ 

বদ, উৎ, িনর, ি�, িফ, ফুল, অনু, � 

৩১। িনেচর ইংেরিজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা।                     

৫ 

Anchor, Literature, Physics,College, Basicpay 

৩২। সাধুভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লেখা।                              

৫ 

ক। তাহােক খুিঁজয়া বািহর কিরেতই হইেব।    

খ। অনাহাের মিরয়া যাইবার জন� আমরা আিস নাই। 

গ। আিম বুলাইয়া বিললাম। 

ঘ। কািক আমােক ডািকয়া বিলেলন। 

ঙ। �গালমাল কিরও না। 

৩৩। উপভাষা কােক বেল ? উপভাষা�িলর নাম �লখ।                   

৫ 



৩৪।শারীিরক অসু�হতার জন� তুিম চারিদন িবদ�ালয় আসেত পােরািন। 

�তামার ছুিট ম�ুর করার জন� �ধান িশ�ক মহাশয়েক আেবদন প� 

�লেখা।          ৭ 

৩৫। অমেরশ ব�র বইেয়র �নশা �সই কেলজ �থেকই। পিঁচশ বছর 

আেগর কথা।   

ইিতহােসর ছা� িছল �স, তেব তার বাইেরও অেনক িবষেয়র বইেয়র 

�িত তার  

আকষ�ণ। �যমন �মন কািহনী, িশকার কািহণী, ��ত�,অ�ানাটিম, আর 

ম�ািজক। ম�ািজক িছল �থেম অমেরেশর হিব। তারপর �েম �সটা 

�নশায় দাড়ঁায়। বাপ িছেলন কলকাতার নামকরা ব�াির�ার আিদনাথ �া�। 

�ছেলও িবেলত িগেয়  

ব�ির�াির পাশ কের আেস, এমন একটা ই�া বােপর িছল।  

         উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও :-   ৫ x ২ 

= ১০ 

ক। অমেরশ �� �কা� িবষেয়র ছা� িছল ? 

খ। ইিতহাস ছাড়া আর �কা� �কা� িবষেয়র বইেয়র �িত তার আকষ�ণ 

িছল ? 

গ। অমেরেশর �থম হিব কী িছল ? 
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ঘ। আমেরেশর বাবা �ক িছেলন ? 

ঙ। অমেরশ স�েক� তার বাবার কী ইে� িছল ? 

 



                       ANSWER SHEET 

১। ক। �স� �গায়ািলণী ২। ক। রবী�নাথ ৩। গ �রােকয়া সাখাওয়াত 

৪। খ। পােলেদর ৫। ঘ মধুপুর ৬। ক �কাশ ৭। ক িহ�ুধম� ৮। খ 

িশবিল� 

৯। খ �সৗিম� চে�াপাধ�ায় ১০। গ বটবৃ� ১১। গ িশব ১২। ক গান ১৩। 

খ িশমুেলর ১৪। গ িচিঠ ১৫। ক রবী�নাথ ১৬। ক রােমাহন রায়  

১৭। গােছর �াণ আেছ তা �মাণ করার জন� জগদীশচ� বসু 

‘��াে�া�াফ’ নামক 

য�িট উ�ভাবন কেরন।  

১৮। বষ�ারজেল ঊিম�লার খােটর উপর সম� িবদানা�েলা িভেজ িগেয়েছ। 

িক কের  

�সিভজা িবচানা�েলা তা �ভেব এক মু�েত�র জন� এক মু�েত�র জন� 

িন�ল হেয় দািঁড়েয় পড়েলা।  

১৯। ‘িবড়াল’ �ব�িটেত �েঁকা হােত িনেয় কমলাকা� ভাবিছেলন �য যিদ 

িতিন 

�নেপািলয়ান হেতন তেব িতিন ওয়াট�ালু িজতেত পারেতন না। 

২০। রাধার অ�েরর ব�থার কারণ হেলা কৃ�ে�ম ও কৃ�েক না পাওয়া।  

২১। ‘জ�ভূিম আজ’ কিব মািট ও তৎসংল� মানুেষর িনিবড় ঐেক�র 

কতা বেলেছন। 

২২। স��াস বা স��াস অবল�নপূব�ক পির�মণ। 

২৩। মাইেকল মধুসূদন দে�র দুিট কােব�র নাম --- 

      �মঘনাদ বধ কাব� ও চতুদ�শপদী কিবতাবলী 

২৪। ��াণাচায� মেন মেন একলেব�র ���তা �ীকার করেলও তারঁ সাহস 

িছল না 



অজু�নেক �দওয়া কথা িবফল করার। তাই িতিন �যমন তারঁ কথা 

রাখেতএকলেব�র বুেড়া অঙুলটা ��দি�ণা ��প �চেয়িছেলন �তমিন 

একথাও সত� �য �স সময় �কান িন� বংেশর যুবেকর �চেয় ��� ধনুধ�র 

�মািনত হেব এ সত� �মেন �নওয়া 
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যায় না।একলেব�র বাবা িহরণ�ধনু এই ��িণ �বষম� স�ে�জানেতন তাই 

িতিন বেলিছেলন , ��াণাচােয�র িকছুেতই এক ভীল বালক ধনুিব�দ�া 

�শখােবন না।, িতিন �ধু �ি�য়েদর, িবেশষ কের �ি�য় রাজপু�েদর 

ধনুিব�দ�া �শখান। তাই আমােদর মেন হয় একলব� সামািজক �বষেম�র 

িশকার হেয়িছল।  

২৫। একথািট িবড়াল কমলাকা�েক বেলেছ। পেরর উপকার করাই 

মানুেষর পরমধম�। কমলাকাে�র  জন� �স� �গায়ািলণীর �রেখ যাওয়া 

দুধটুকু িবড়াল �খেয় 

�ফেল িনেজর পরম উপকার কেরেছ। কমলাকাে�র জন� রাখা দুধ 

িবড়ালিট �খেয় 

এই পেরাপকার িস� হেয়েছ,তাই কমলাকা� �সই পরমধেম�র ফলেভাগী 

হেয়েছন। 

২৬। আমােদর �দশ ভারতবষ�। িবরাট �দশ, িবশাল জনসংখ�া। এখােন 

ব�ধম�, 

ব�ভাষা,ব�জািত-উপজািতর বসবাস। সবাইেয়র িনজ িনজ জািত ধম�, 

ভাষা ও সং�ার অনুসাের আচার আচরণ িক� এই জািত,ধম�,ভাষাগত 

পাথ�ক� �কান িবেভদ 



সৃি� কেরিন। উপর� �বিচ�তার সৃি� কেরেছ। যা �দশেক একসূে� 

�বেঁধেছ, �দশেক আেরা সু�র ও সমৃ� কের তুেলেছ। এই িবিচ�তা ও 

ঐেক�র অ�রােলই 

িনিহত আেছ জািতয় সংহিত। 

২৭। কিব সেত��নাথ দ�র কােছ �েদেশর মািট, আকঅশ বাতাস সবই 

মধুর। 

এমন িক পেথর ধূলাও �সানার �চেয় খািঁট। শ�ামলা �কৃিতর শীতলতা 

সম� �াি� 

দূর কের �দয়। সূয� এেস ঘুম ভািঙেয় �দয়, আবার �জ�াৎ�ার ি�� 

�পালী আেলা ঘুেমর রােজ� িনেয় যায়। পাহাড়, নদী, সাগর িবিভ� মন 

মাতােনা ফুল, ধােনর ��ত, 

পািখরা সবাই মুি�র বাত�া বহন কের এেন জীবেনর দু:খ ক�েক ভুিলেয় 

�দয়। এই  

ভােবই কিব �কৃিতউর মেধ�িদেয় �েদেশর মূত� �পেক ফুিটেয় তুেলেছন। 

২৮। মাইেকল মধুসূদন দে�র ‘চতুদ�শপদী কিবতাবলী’ কাব��ে�র একিট 

িবিশ� কিবতা ‘বটবৃ�’। বটবৃে�পর অপিরসীম �েণর জন� �াচীন 

িহ�ুধম��� �িল�ত �দবে�র ময�াদা �দান করা হেয়েছ। কিব বটবৃ�েক 

অবতার �েপ �ীকৃিত না  
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িদেলও কিবতার �িতিট পংি�েতকখেনা ‘ত�রাজ’, কখনেনা ‘িবিধর 

ক�ণা’, কখেনা ‘জীবকুলিহৈতিষণী’, কখেনা বা ছায়া সু-সু�রী বেল 

িবিবধ িবেষষেণ ভূিষত কেরেছন। যখন পৃিথবী �খর তােপ ত� , তখন 



এই বটবৃে�র ঘন প�ময় িনিবড় িশতল ছায়ােতই �াণজগৎ আ�য় লাভ 

কের তৃ� হয়। কিব বটবৃে�র এই অেশষ দানেক �ীকার কের নরণনার 

�শেষ �দপবতার নয়, ‘�দবতার মত’বেল বটবৃ�েক �হণ কের ময�দার 

আসেন বিসেয়েছন। 

২৯। বাংলা সািহেত�র একজন িবখ�াত �ব�কার রাজেশখর বসু (১৮৮০ 

-১৯৬০)। 

জ� বধ�মান �জলার শি�গেড়র কােছ বামুনপাড়া �ােম। �পতৃক িনবাস 

নদীয়া �জলার কৃ�নগের। ব�ি�গত জীবেন সহজ-সরল জীবনযাপন, 

িনয়মানুবিত�তা ও 

শৃ�লাপরায়ণতার জন� �য়াত িছেলন। উ�ট পিরেবশ সৃি�, নাট��ণ, 

অিব�রণীয় চির� ,কািহনীর অিভনব তী� ব�� ও উ�াে�র   �কৗতুক 

সমােবশ ইত�ািদ �বিশ��িলর জন� তার গ��িল �যন হাস�রেসর অফুর� 

িনঝ�র। �ব� রচনার ��ে�ও িতিন িস�হ� লঘু�� �মঘদূেতর 

ব�নুবাদ,বা�ীিক রামায়ণ, ব�াসেদেবর  

মহাভরেতর বাংলা সানুবাদ �ভৃিত। অপর �ধান চলি�কা অিভধান। 

১৯৫৫ সােল রবী� পুর�ার ও ১৯৫৮ সােল �পেয়েছন আকােদিম 

পুর�ার। ভারত সরকার তােঁক  

প�ভূষণ উপািধেত ভূিষত কেরন। ১৯ তম সােল �কালকাতা িব�িবদ�ালয় 

কতৃ�ক গিঠত বানান সং�ার সিমিত ও পি�মব� সরকােরর পিরভাষা 

সংসেদর সভাপিত িছেলন। �কালকাতা ও যাদবপুর িব�িবদ�ালয় এেঁক 

সা�ািনক ড�েরটউপািধ �দন।  

৩০। বদেমজাজ, উৎখাত, িনর�র, িনেব�াধ, িফেরাজ, অনুপাত, �কার  

৩১। স�ালক, সািহত�, �ভৗিতকশা�, মহািবদ�ালয়, মূল �বতন।  

৩২। ক। তােক খুেঁজ �বর করেতই হেব।  



      খ। অনাহাের মের যাবার জন� আমরা আিসিন।  

      গ। আিম বুিঝেয় বললাম।  

      ঘ। কািক আমােক �ডেক বলেলন। 
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      ঙ। �গালমাল �কার না।  

৩৩। �কােনা ভাষা স�দােয়র অ�গ�ত �ছাট �ছাট দেল বা অ�েল িবেশষ 

�চিলত  

মূত� ভাষাছাদঁেক উপভাষা বেল। �মৗিখক উপভাষা �িল হেলা- রািঢ়, 

ঝাড়খি�, বের�ী, ব�ািল ও কাম�পী। 

৩৪। মাননীয়,  

    �ধান িশ�ক, 

    বােল�া বািলকা উ� িবদ�ালয়, 

    সীতামাির,িবহার। 

    িবষয়—শারীিরক অসু�হতার জন� িবদ�ালেয় অনুপি�হিতর জন�।  

মহাশয়, 

       সিবনয় িনেবদন এই �য আিম আপনার িবদ�ালেয়র �াদশ ��িনর 

ছা�ী। 

গত চারিদন (২৫-৮-২০১৬ – ২৮-৮-২০১৬) আিম িবদ�ালেয় �র হওয়ার 

জন� উপি�হত থাকেত পািরিন। 

        তাই আপনার কােছ আমার একা� অনুেরাধ উপেরা� চারিদেনর 

ছুিট ম�ুর 

কের আমায় বািধত করেবন।এইজন� আিম আপনার কােছ কৃত� 

থকেবা। 



২৯-৮-২০১৬                                     মিণকা শম�া, 

  সীতামাির                                       �াদশ ��িণ       

                                                 �রাল ন�র ২১ 

৩৫। ক। অমেরশ �� ইিতহােসর ছা� িছল। 

     খ। ইিতহাস ছাড়া �মণকািহণী, িশকার কািহণী, ��ত�, অ�ানাটমী, 

আর     ম�ািজক িবষেয়র িবইেয়র �িত তারঁ আকষ�ণ িছল। 

     গ। ম�ািজক অমেরেশর �থম হিব। 

  ঘ। অমেরেশর বাবা িছেলন �কালকাতার নামকরা ব�াির�ার আিদনাথ 

��।  
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  ঙ। অমেরেশর বাবার ই�া িছল �ছেল �যন িবেলত িগেয় ব�াির�াির 

পাশ কের আেস। 



fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr] iVuk 
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সিঠক উ�রিট �লেখা:-                                     ১৬ x ১ = 

১৬ 

১। ‘সামািজক ধনবৃি� ব�তীত সমােজর উ�িত নাই,’—উি�িট কার ? 

(ক) �স� �গায়ািলনী (খ) িবড়াল (গ) কমলাকা� (ঘ) নসীরামবাবু 

২। ‘জাতীয় সংহিত’ পাঠিটর �লখক �ক ? 

(ক) �গাপাল হালদার (খ) রােজ� অবি� (গ) বনফুল (ঘ) িচ�ােদব 

৩। ‘ঠাকুরবািড়র আদর মহল’ ��িটর একিট আংশ হেলা – 

ক। ��দি�ণা (খ) মাধুরীলতা (গ) বলাই (ঘ) �াথ�না 

৪। সংকেট পড়েল অিধকাংশ �লােকর কার উপর িনভ�রতা বােড় ? 

(ক) �দেবর উপর (খ) �লােকর উপর (গ) মােয়র উপর (ঘ) বাবার উপর 

৫। �কান িব� িবদ�ালয় জগদীশচ� বসুেক সা�ািনক িড এস িস 

উপািধেত 

ভূিষত করল ? 

(ক) �কমি�জ (খ) ল�ন (গ) অ�েফাড� (ঘ) যাদবপুর  

৬। �শরচাদঁ �ক ? 

(ক) ফের� গাড�  (খ) পথ যাত�ী (গ) পােক  (ঘ) �াইভার  

৭। সমেরশ �ে�র বাবার নাম কী? 

(ক) আিদনাথ  (খ) অনািদনাথ  (গ) অমেরশ (ঘ) �ােনশ 

৮। �নাচায� কােক কথা িদেয় িছেলন তার �চেয় ধনুধ�র �কউ থাকেব না? 

(ক) একালব� (খ) অজু�ন (গ) ভী� (ঘ) ভীম 

৯।“কািলয়া ব�ুিট �ক” ? 
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(ক)�কৃ� (খ) চ�ীদাস (গ) বলরাম (ঘ) �রাধা 

১০। সাধনা মুেখাপাধ�ায় িলিখত পাঠিটর নাম কী ? 

(ক) িনসেগ�র দূর�  (খ) তথাগত (গ) �াথ�ণা (ঘ) �নালক 

১১। �কান নদীর তীের সনাতন নাম জেপ ম� িছেলন ? 

(ক) গ�া  (খ) সর�তী (গ) প�া (ঘ) জমুনা 

১২। এেদেশর অে� �কান দুিট ফুল �শাভা বৃি� কের ? 

(ক) �বিল যুই  (খ) বকুল, �দাপািট (গ) গাদঁা, �গ ালাপ (ঘ) টগর, প� 

১৩। “ আমার মােয়র গয়না ছাড়া ঘের িফরব না”। 

--�কান কিবতার পংি� ? 

(ক) �নালক  (খ) িবরিহণী রাধা (গ) তথাগত (ঘ) িচিঠ 

১৪। িবধবা িববাহ �থা �ক �বত�ন কেরন ? 

(ক) রামেমাহন রায় (খ) িবদ�াসাগর (গ) রবী�নাথ (ঘ)  বি�মচ�  

১৫। “�দবদাস” এর �লখক �ক ? 

(ক) রবী�নাথ (খ) শরৎচ� (গ) আশাপূণ�া �দবী (ঘ) িচ�া �দব 

১৬। “পর�রাম” কার ছ�নাম ? 

(ক) রাজেশখর বসু (খ) িবভূিত ভূষণ বে��াপাধ�ায় (গ) আশালতা িসংহ 

(ঘ) বলাই চাদঁ মুেখাপাধ�ায়   

 একিট বােক� উ�র দাও।                                  ৭ x ২ = 

১৪ 

১৭। পাহােড় িগেয় িক �দেখ বলাই –র মন খুিশেত ভের উেঠিছল ? 

১৮। “এ �য অস�ব ব�াপার” – �কান ব�াপারিট অস�ব ? 

১৯। ই�িদ জািত ভারেত আ�য় িনেয়িছল �কন ? 



২০। রাধা এক দৃে� িক �দখিছেলন ? 

২১। িনসগ� �কাথায় আেছ ? 

২২। “জ�ভূিম আজ কিবতািটেত কিব কার �িত দায়ব� থাকেত 

বেলেছন? 
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২৩। রবী� পরবিত� দুজন কিবর নাম �লখ। সংে�েপ উ�র দাও। 

২৪। বলাই এর বৃ� ��েমর বণ�না দাও। 

২৫। জগদীশচে�র �বতার য� (তিড়ৎতর�) আিব�ােরর স�ান �ক 

আ�সাৎ কেরিছল ? ১৯২০ খৃ�া� জগদীশচে�র জন� �রণীয় �কন ? 

২৬। ‘িন�াম ভ�’ এবং �ানী এখনও বেলন-�তামার ই�া পূণ� �হাক’।–

‘�াথ�না’ রচনািটেত �লখেকর এই উি� ও তার �য ব�াখ�া িতিন িদেয়েছন 

তা িনেজর ভাসায় �লেখা। 

২৭। ‘মুি� সুেখর বাত�া আেন ঘুচায় �ােণর কা�াকািট’—কিবতািটর �শেষ 

কিব এইদুিট পংি�র উে�খ �কন কেরেছন ? 

২৮। �কান উে�শ�িনেয় কিব ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািট িলেখেছন বেল 

�তামার মেন হয় ? 

২৯। িবংশ শতা�ীর �কান এক উপন�ািসেকর স�ে� �লেখা। 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাও:- 

৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কেরা।              

৮ 

উৎ, িনর, আ, ব, হা, �হড, হর, বদ 

৩১।  ইংেরিজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা।                            

৫ 



Science, Board, Chracter, Certificate, Bio-data. 

৩২। সাধু ভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লেখা।                               

৫ 

ক। সম� আেলাচনা থািময়া �গল। 

খ। তাহারা জ�েল ঘুিরেতিছল। 

গ। পািখিট উিড়য়া �গল। 

ঘ। তাহার �চােখ জল ছলছল কিরয়া উিঠল। 

ঙ। ভুবেনর মািস আিসয়া দাড়ঁাইল। 

৩৩।ভাষা কােক বেল ?ভাষা কয় �কার ?                               

৫ 
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৩৪। �ােম একিটমা� �মেয়েদর �ুেল পাণীয় জল ও �শৗচালেয়র দূরব�হা 

কথা জািনেয় প�ােয়ত �ধানেক একিট আেবদন প� �লেখা।                  

৭ 

৩৫। পাটনািসিট �রাটাির �ােবর উেদ�ােগ িবনামূেল� চ�ু অপােরশন 

িশিবর �� 

হল ২৫ অে�াবর। এিট ৩ নেভ�র অবিধ ছেলিছল। এই অনু�ােনর 

আনু�ািনক সূচনা করেলন িবিশ� সমাজ �সবক শি� ব�ানাজ�ী। এই অ� 

সমেয়র সূচনা অনু�ােন উপি�হত িছেলন পাটনার িবিশ�ব�ি�গণ। �রাটাির 

�াব িবিভ� কল�ানমূলক কােজউে�খেযাগ� কাজ কের।  

    উপেরর অংশ�িল পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাও :-       ৫ x ২ 

= ১০ 



ক। িবনামূেল� চ�ু অপােরশন িশিবর কারা �� করেলা ? 

খ। িশিবরিট কেব �� হেলা। 

গ। িশিবরিটর অনু�ািনক সূচনা �ক কেরিছেলন ? 

ঘ। সূচনা অনু�ােন আর কারা উপি�হত িছেলন ? 

ঙ। �রাটাির �াব �কান ধরেনর কােজর সে� যু� ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ANSWER SHEET 

১। গ কমলাকা� ২। ক �গাপাল হালদার ৩। খ মাধুরীলতা ৪। ক �দেবর 

উপর 

৫। খ ল�ন ৬। ক ফের� গাড� ৭। কািদনাথ ৮। খ অজু�ন ৯। ক 

�কৃ� 

১০। খ তথাগত ১১। ঘ যমুনা ১২। খ বকুল, �দাপািট ১৩। ক �নালক 

১৪। খ িবদ�াসাগর ১৫। খ শরৎচ� ১৬। রাজেশখর বসু 

১৭। বািড়র সামেন �য ঘন সবুজ ঘাস পাহােড়র ঢ়াল �বেয় নীেচ পয�� 

�নেম িগেয়িছল, তাই �দেখ বলাই-র মন খুিশেত ভের উেঠিছল। 

১৮। �িত বছর মহােদেবর পুজেত �ােমর �কউ একজন িন�য় পাগল 

হেয় যায় 

িক� �স বছর �কউ পাগল হয়িন—এই অস�ব ব�াপারই ঘেটিছল। 
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১৯। �রামানেদর উৎপীড়েন ই�িদজািতর পিব� �দবালয় চূণ�াকৃত হেল 

তারা ভারেত আ�য় িনেয়িছল। 

২০। রাধা ময়ূর ময়ূরীর কে� দৃি� ি�হর �রেখ কৃ�েক �দখার �চ�া 

কেরন। 

২১। আকাশ সীমরা খুব কাছাকািছ,�সখােন খিড় ওঠা মানুেষরা 

রেয়েছ,�সখােন িনসগ� 

আেছ।  



২২। ‘জ�ভূিম আজ’ কিবতািটেত কিব মািট ও মানুেষর �িত দায়ব� 

থাকেত বেলেছন। 

২৩। রবী� পরবত�ী দুজন কিব হেলন—��েম� িম� ওআল মাহমুদ। 

২৪। বলাই �কৃিত ��িমক। �কৃিতর উপেরই তার সবেচেয় �বিশ ��হ, 

ভালবাসা। 

�স গাছপালােক খুব ভালবােস। �কউ যিদ গােছর ফুল �তােল,গােছিঢ়ল 

�মের আমলিক পােড়, এটা তার বেড়া বােজ লােগ। �ছেলরা তােক 

��পাবার জন�ছিড় িদেয় গাছ�েলােক মারেত মারেত চেল যায়। ফ� 

কের বকুল গােছর একটা ডাল �ভেঙ �নয়,বলাই-র এইসব �দেখ 

কাদঁেতইে� ককের, িক� কাদঁেতও �স পাের না, 

পােছ �সটা �কউ পাগলািমই বেল মেন কের। ওর সবেচেয় কে�র িদন , 

�যিদন ঘািসয়াড়া ঘাস কাটেত আেস। ওর সবেচেয় ি�য় একটা িশমূল 

গাছ,�যটা বাগােনর 

�খাওয়া-�দওয়া রা�ার মাঝখােন উেঠ অসুিবধার সৃি� করেছ। বলাইেয়র 

�কৃিতর �িত এত ��হ, ভালবাসা, ��ম এই গ�িটর মুখ� িবষয় যা 

পাঠক মনেক ছুেঁয় যায়। 

২৫। ইতালীয় ব�বসায়ী �িলয়নেমা মাক�িন জগদীশচে�র �বতার য� 

আিব�ােরর 

সূ� আ�সাৎ কেরিছল। ১৯২০ �ী�াে� জগদীশচ� তৃতীয় ভারতীয় ও 

�থম বাঙািল�েপ রয়�াল �সাসাইিটর �ফেলা িনব�ািচত হেয়িছেলন। 

২৬। যারঁা িন�াম ভ� ও �ানী তারঁা বেলন ‘�তামার ই�া পূণ� �হাক’। 

এই কথেনর 



মেধ� িদেয় �লখক এই কথাই �বাঝােত �চেয়েছন বেল মেন হয়, �তামার 

সফলতা বা িবফলতা সবই ঈ�েরর অধীন,তেব যাই ঘটুক না �কন তা 

�মেন �নবার ও সইবার 
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শি� �যন আমার থােক। এখােন এটাও মেন হয়, তুিম ভগবােনর 

শরণাপ� হেয়ছ। �তামার কামনার �পছেন যিদ কােরা অিহত লুিকেয় না 

থােক, যিদ িন�াম ভাব ও  

জগৎ কল�ােণ�র ভাবনা থােক তাহেল �তামার সব ই�াই পূণ� হেব। 

২৭। কিব সেত��নাথ যখন ‘গান’ কিবতািট িলেখেছন তখন ভারতবষ� 

পরাধীন। পরাধীনতার �ািন কিবেকও �শ� কেরিছল। কিব এই কিবতায় 

বাংলার �কৃিতর 

মাধুেয�র মেধ� িদেয় �েদশ ��েমর মূত��প ফুিটেয় তুেলেছন। 

          বাংলা �কৃিতর �িতিট িজিনষ আমােদর মেন মুি�র বাত�া 

বহন কের আেন। সূয�, চ�, পাহাড়, সাগেরর অসীমতা-উদারতা বা �খালা 

আকােশ পািখেদর 

উেড় যাওয়া বােখালা মােঠ ধােনর শীেষর মাথা �দালােনা বা িবিভ� ফুেলর 

মন মাতােনা গ�-সবই পরাধীণতার দু:খেক ভুিলেয় মুি�র বাত�া বহণ 

কের আেন। 

কিব এই কিবতািটর মাধ�েম এই মুি�র বাত�াই �েদেশর মানুেষর মেন 

�প�েছ িদেত �ছেয়েছন। 



২৮। িনসগ� �কৃিতর �সৗ�েয�র িদকটাই সকলেক আকষ�ণকের। অথচ 

�সই িনসেগ�  

বসবাসকারী দির� মানুষেদর কােছ �কউ �প�ছােত পাের না। তাই মেন 

হয় িনসগ� �কৃিতর বা�ব সেত�র মুেখামুিখ হওয়া, িনসেগ� বসবাসকারী 

মানুষেদপর দু:খ উপলি�করা, তােদর দু:খদুর করার জন� সংক� �ভৃিত 

এইসব উে�শ�েক িনেয়ই কিব ‘িনসেগ�র দূর�’ কিবতািট রচনা কেরন। 

২৯। িবংশ শতা�ীর এক খ�াতনামা ঔপন�ািসক বলাই চাদঁ মুেখাপাধ�ায়। 

‘বনফুল’ 

ছ�নােম িতিন িবেশষ ভােব পিরিচত। তারঁ জ� িবহােরর পূিণ�য়া �জলার 

মিণহারী �ােম। আিদবাস �গলী �জলার �শয়াখালায়।�পশায় িচিকৎসক। 

উপন�াস, �ছাটগ�, নাটক, কিবতা, �ভৃিত সািহেত�র িবিভ� শাখােতই 

িতিন িস�হ�। তেব তারঁ সািহত� 

চচ�ার ��� কথাসািহত�। �ছাট গে�র ��ে� আি�েকর নব নব �বিচ� 

আমােদর মু� কের। �থম উপন�াস ‘তৃণখ�’ (১৯২৫)। অন�ান� উপন�ােস 

মেধ� উে�খেযাগ� 

হেলা �বতরণী তীের, িকছু�ণ, মৃগয়া, ডানা, �হাবর, জ�ম, 

��রথ,অ�ী�র,স�িষ�, 
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মানদ� �ভৃিত। ১৯৬২ সােল হােট বাজাের উপন�ােসর জন� �পেয়েছন 

রবী� পুর�ার এবং ১৯৭৫-এ প�ভূষণ পুর�ার।  

৩০। উৎপাত, িনভ�য়, আকাশ, বকলম,হাহাকার, �হডপি�ত, হরদম, 

বদনাম। 



৩১। িব�ান, পষ�দ,চির�, �মানপ�, জীবন-প�ী 

৩২। ক। সম� আেলাচনা �থেখ �গল।  

     খ। তারা জ�েল ঘুরিছল। 

     গ। পািখটা উেড় �গল। 

       ঘ। তার �চাখ জেল ছলছল কের উঠেলা। 

       ঙ।ভুবেনর মািস এেস দাড়ঁােলা। 

৩৩। �কােনা ভাষােগাি�র মেধ� পা�িরক ভাব িবিনমেয়র একিট 

িনরাকার ব�ব�হােক ভাষা বেল। 

      সাধারণত: ভাষা দু �কার— 

ক। কথ� বা �মৗিখক ভাষা  

খ। �লখ� বা �মৗিখক ভাষা 

৩৪। মাননীয় প�ােয়ত �ধান 

     িকশানগ� �াম প�ােয়ত 

িবষয় - িকশানগ� বািলকা িবদ�ালেয় পানীয় জল ও �শৗচালেয়র ব�ব�হার 

জন�। 

মহাশয়, 

       সিবনয় িনেবদন এই �য আমােদর �ােম একিট মা� বািলকােদর 

িবদ�ালয় 

আেছ। ছা�ী সংখাও অেনক । িক� িবদ�ালেয় পাণীয় জল ও �শৗচালেয়র 

অভাব। 

�যিট খুবই �েয়াজনীয়। তাই আপনার কােছ আমার িনেবদন, যত 

তাড়াতািড় স�ব 



উপেরা� সমস�া�িল সমাধােনর ব�ব�হা করা �হাক। এজন� আমরা সম� 

�ামবাসী 

আপনার কােছ বািধত থািকেবা। 

                                                   নম�ারাে� 
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২২-১১-২০১৬                                       িবনীত 

                                                    মু�া দাশ 

                                                    �াদশ ��িণ 

                                                    �রাল ন�র -২৫ 

 

৩৫। ক। িবনামূেল� চ�ুদান িশিবর পাটনা িসিট �রাটাির �াব �� 

কেরিছল। 

     খ। িশিবরিট �� হল ২৫ অে�াবর। 

     গ। িশিবরিটর আনু�ািনক সূচনা কেরন িবিশ� সমাজ �সবক শি� 

ব�ানাজ�ী। 

     ঘ। সূচনা অনু�ােন উপি�হত িছেলন পাটনার িবিশ� ব�ি�গণ। 

     ঙ। �রাটাির �াব িবিভ� কল�াণমূলক কােজর সে� যু�।  

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

------- 
 



fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr] iVuk 
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                     Set-X 

 

 

 



SET - 10 

সিঠক উ�রিট �লেখা ◌ঃ -                                 ১৬ x ১ = 

১৬ 

১। িবড়াল �ব�িটর আিম �ক ?  

(ক) কমলাকা�  (খ) বি�মচ� (গ) িবড়াল (ঘ) �স� �গায়ািলনী  

২। ‘বলাই’ একিট -   

(ক) �ছাট গ�  (খ) কিবতা (গ) নাটক (ঘ) উপন�াস  

৩। মাধুিরলতার �ামী শরৎ কার �ছেল ? 

(ক) নীের�নাথ চ�বত�ী (খ) িবহািরলাল চ�বত�ী (গ) �দবদুলাল চ�বত�ী  
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(ঘ) শ�ামলাল চ�বত�ী   

৪। জগদীশচ� বসু �কমি�জ �থেক �কান িডি� িনেয় আেসন ?  

(ক) �াইপজ (খ) িব এসিস (গ) �মিডক�াল (ঘ) এম এসিস 

৫। এ বছর �য �কউ পাগল হয়িন, তার জন� মুখুে�রা কােক দায়ী করল 

?  

(ক) নীলমিণেক (খ) যাদবেক (গ) পুেরািহতেক (ঘ) িবেশেক  



৬। ‘�বদনার িবিভ�তা’ গে� কার িন�ে�েশর কথা বলা হেয়েছ  ?  

(ক) দিজ�  (খ) �ধাপা  (গ) পুেরািহত  (ঘ) উমাপদ  

৭। ‘ মিনমেহশ’  রচনািট কার �লখা ?  

 (ক) �গাপাল হালদার (খ) আশালতা িসংহ  (গ) িচ�া �দব (ঘ) 

উমা�সাদ মুেখাপাধ�ায়। 

৮। একলব� শ�েভদী বােণ কার মুখ এেফাঁড় ওেফাঁড়  �সলাই কের িদল 

?                       

(ক) কুকুেরর (খ) অজু�েনর (গ) ভীেমর (ঘ) �ভড়ার  

৯। ‘�সইখােনই __________ িনরে�র �দশ সাজাবার ভার িনেয়েছ’–  

 (ক) বাঁশবন  (খ) শরবন (গ) আমবন (ঘ) পলাশবন 

১০। পদকত�া �েপ আমরা কােক িচিন ?  

(ক) রবী�নাথ (খ) মধুসূদন (গ) বি�মচ� (ঘ) চ�ীদাস 
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১১। ‘ ত�রাজ ‘ বেল কিব মধুসূদন �কান  বৃ�েক সে�াধন কেরেছন ? 

(ক) �বল গাছ (খ) তুলসী গাছ (গ) �গালাপ (ঘ) বট গাছ  

১২। ‘ �নালক’ কিবতািট কার �লখা ?  



(ক) আল মাহমুদ (খ) রবী�নাথ (গ) জীবনান� (ঘ) মধুসূদন 

১৩। মাধুকরী বৃি� �ক �হণ কেরিছেলন ?  

(ক) বু� (খ) যেশাধরা (গ) �কৃ� (ঘ) �রাম 

১৪। ‘িব�কিব’ �ক ? 

(ক) নজ�ল ইসলাম (খ) জীবনান� দাশ (গ) মধুসূদন দ� (ঘ) 

রবী�নাথ ঠাকুর 

১৫। ‘অি�বীণা’ কাব�িটর কিব �ক ? 

(ক) নজ�ল ইসলাম (খ) সুকা� ভ�াচায�   (গ) জীবনান� (ঘ) আ�  

মাহমুদ 

১৬। ‘পেথর পাঁচালীর’ �লখক �ক ?  

(ক) িবভূিতভূষণ মুেখাপাধ�ায় (খ) িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় (গ) শরিদ�ু 

বে��াপাধ�ায় (ঘ) সতীনাথ ভাদুড়ী  

একিট বােক� উ�র দাওঃ                                         ৭ x 

২ = ১৪ 

১৭। ‘�বদনার িবিভ�তা’ গে� �ক কােক িচিঠ িলেখেছ ? 

১৮। একতা বজায় রাখার জন� আমােদর কী ব�াপাের সতক� থাকা উিচত 

?  
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১৯। আেমিরকানরা সমেরশেক কার সে� তুলনা কের ?  

২০। কােলর �হরা কােদর মেধ�  �েভদ মােন না বেল সাধনা 

মুেখাপাধ�ায় জািনেয়েছন ? 

২১। ‘িমিহর’ শ�িটর অথ� কী ? 

২২। মধুসূদন দ� �য প�কাব�িট িলেখিছেলন, তার নাম কী ? 

২৩। সেত��নাথ দে�র �কােনা দুিট কাব��ে�র নাম �লেখা ।  

সংে�েপ উ�র দাওঃ                                        ৬ x ৫ = 

৩০ 

২৪।  ১৮৯৫ �ীঃ িতিন �কান যে�র উ�াবন করেলন ? এই যে�র 

সাহােয�  

   িক করা স�ব �হাল ?  

 ২৫। ‘মাধুরীলতা’ অংশিট অবল�েন তখনকার �মেয়েদর দুদ�শার কথা 

িনেজর ভাষায় �লেখা । 

২৬। সমেরেশর জাদুর  �কান দুিট িবেশষ� �দশ-িবেদেশর দশ�কেক  

িবেশষভােব মু� করেতা ? 

২৭। রাধা তাঁর ি�য়তমেক �কাথায় �কাথায় খুঁেজ িফেরেছন ?  



২৮। �া�ণ �কন সনাতন �গা�ামীর কােছ এেসিছেলন ?  

২৯। আশালতা িসংেহর স�ে� সংে�েপ �লেখা । 

িনেচর ���িলর যথাযথ উ�র দাওঃ 
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৩০। িনেচ �দওয়া উপসগ� �যােগ একিট কের শ� গঠন কেরাঃ –        

(৮)  

স�  , উপ , �িত , অনা , সাব , হর , ঘাস , ি�                     

৩১। ইংেরিজ শ��িল বাংলায় অনুবাদ কেরা                          

(৫) 

Academic Session, Secretary, Music, Birth Certificate, 

Biennial. [�মশ-(৪)] 

৩২। সাধু ভাষা �থেক চিলত ভাষায় �লেখাঃ                            

( ৫ ) 

ক। �রৗ� আমার পােয়র কােছ আিসয়া পিড়য়ােছ। 

খ। �স �কাথায়, বিলেত পািরলাম না।  

গ। রহমতেক দুই পাহারাওয়ালা বাঁিধয়া লইয়া আিসেতেছ।  



ঘ। �খিলবার জন� যাইতাম ।  

ঙ। মাছ ধিরেত যাইেতেছ।  

৩৩। বাংলা উপসগ� কােক বেল ? উদাহরণসহ �লেখা ।                ( 

৫ )                         

৩৪। �তামােদর �ুেলর অপিরচছ� মাঠিটেক �খলার উপযু� কের 

�দওয়ার জন� �ধান িশ�কেক একিট প� �লেখা ।                                 

(৭) 

৩৫। �াদশ ��িণ পাশ কের অেনক পির�ম কের ইি�িনয়ািরং 

�িতেযািগতা পরী�ায় অতনু সফল হয়। অদম� উৎসাহ ও আন� 

উি�পনার সােথ বািড় �থেক অেনক দূের পািতয়ালায় �স ভিত� হয়। 

ওখােন িগেয় সব ছা�েদর সােথ িমশেত  
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িগেয় অনুভব কের �স ভাল ইংেরিজ জােন না। ভাল ইংেরিজ না জানার 

জন� তােক িবষেয়ও বুঝেত �বশ অসুিবধা হয়। 

    উপেরর অংশিট পেড় িনেচর ���িলর উ�র দাওঃ         ৫ x ২ 

= ১০ 

ক। অতনু �কান �িতেযািগতা পির�ায় সফল হয় ? 



খ। �কান জায়গায় �স ভিত� হয় ?  

গ। পািতয়ালায় িগেয় �স িক অনুভব কের ? 

ঘ। �কান ভাষা �স ভাল কের জােন না ?  

ঙ। ইংেরিজ ভাল কের না জানার জন� তােক �কান অসুিবধায় পড়েত হয় 

?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ANSWER SHEET – 10 

১। ক কমলাকা�  ২। ক �ছাট গ� ৩। খ িবহারীলাল চ�বত�ী ৪। ক 

�াইপজ 

৫ । গ পুেরািহতেক ৬। খ �ধাপা ৭। ঘ  উমা�সাদ মুেখাপাধ�া ৮। ক 

কুকুেরর     ৯ খ শরবন ১০। ঘ চ�ীদাস ১১। ঘ বটগাছ ১২। ক 

আলমামুদ ১৩। ক বু� ১৪।ঘ রবী�নাথ ১৫। ক নজ�ল ইসলাম ১৬। খ 

িবভূিত ভূষণ বে�াপাধ�ায় 

১৭। ‘�বদনার িবিভ�তা’ গে� শিম�লা তার ব�ু ঊিম�লােক িচিঠ িলেখেছ। 

১৮। �বিচ�েক �বষম� বেল ভুল যােত না হয় �সই ব�াপাের সতক� থালা 

উিচত। 

১৯। আেমিরকানরা সমেরশেক তুলনা কের থাসটন ও �িডিনর সে�। 

২০। কােলর �হার রাজপু� ও িদন পুে�র মেধ� �েভদ মােন না। 
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২১।“িমিহর শে�র অথ� �হাল সূয�। 

২২। মদুসূদন দ� িলিখত প� কাব�িটর নাম “বীরা�না কাব�”। 



২৩। সেত��নাথ দে�র কাব� �ে�র নাম – ‘�বণু ও বীণা’, ‘কু� ও 

�ককা’। 

২৪। ১৮৯৫ খৃঃ জগদীশ চ� বসুর ‘�কােহরার’ নামক এক য� আিব�ার 

কেরন। 

এই যে�র সাহােয� �কান পরবাহী ছাড়াই এক�হান �থেক অন� �হােন 

সংবাদ অথ�াৎ 

তিড়ৎ চু�ক তর�ন পাঠান যায়।  

২৫। তখনকার �মেয়রা থাকত পদ�ার আড়ােল। িশ�ার আেলা তােদর 

কােছ �প�ছায়িন। তারা এেকবাের অিশি�তা। �বারখার অ�কাের হািপেয় 

ছটফট করেতা তারা। িবেয়-সািদ ি�হর হেল �মেয়েক  ছয়-সাত মাস রাখা 

হত অ�কার ঘের। িদন-রাত আটেক থাকেত থাকেত �কউ হয়েতা �া�হ�, 

�কউ হারাত জীবন, �কউ বা দৃি� 

কািকত – তবুও পদ�ার বাইের তারা আসেত পরত না। 

২৬। জাদুকর সমেরশ ��র �শা-র দুেটা িবেশষ� �দশ িবেদেশর দশ�েক 

িবেশষ ভােব মু� করত। �থম িবেশষ� িছল দী�গ আড়াই ঘ�ার �শা – 

এ িতিন একিট কথাও বলেতন না। আর ি�তীয় িবেশষ� হেলা �স তার, 

সেরাদ, বাঁিশ ও তবলার একিট চমৎকার অেক��ার খাঁিট বাগ স�ীত 

িতিন যাদুর সে� ব�বহার কেরন। িবেশষ িবেশষ জাদুর সে� িবেশষ 

িবেশষ রাগেক িতিন �য ভােব ব�বহার কেরন তা 



দশ�কেদর কাছ �যমন নুতন, �তমিন িচ� জয়কারী।  
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২৭। রাধা তার ি�য়তম �কৃ�েক কখেনা উপবােস, কখেনা �যািগনী 

�বেশ কােলা �মেঘর মােঝ, কােলা চুেল, বা কখেনা ময়ুর ময়ুরীর িনলাভ 

কে� দৃষি� ি�হর �রখ �াণ ি�য় �কৃ�েক খুঁেজ িফেরেছন। 

২৮। িশব ভ� �া�ণ িনজার উ�িতর জন� ভগবান িশেবর আরাধনা 

করেল �ে�  িতিন �দখা  িদেয় বেলিছেলন, জমুনা তীের ধ�ান জেপ ম� 

সনাতন �গা�ামীর কােছই তার  ধনী  হওয়ার উপায় আেছ। �সই 

উপােয়র সনাতন �গা�ামীর কােছ এেসিছল।  

২৯। সা�িতক কােলর মিহলা ঔপন�ািসক �গাষঠীর উকজন অন�তম 

ঔপন�ািসক আশালতা িসংহ ১৯১১ এবং মৃতু� ১৯৮৩ সােল। িবহােরর 

ভাগলপুের তার জ�। 

�ষাল বছর বয়েস ‘ভারতবষ�’ পি�কায় অিমতার ��ম িলেখ আেলাড়ন 

সৃি� কেরিছেলন। ‘মানসী’, ‘আিবভ�াব’, ‘সমপ�ণ’, ‘একাদশী’, ‘কেলেজর 

�মেয়’, ‘সয়�রা’, 



‘অ��জামী’, ‘মধুচি�কা’ ‘অিভমান’ �ভৃিত �� তাঁর মা� দশ বছেরর 

সািহত� জীবেনর ফসল। �শষ জীবেন হেয়িছেলন স��ািসনী। তখন িতিন 

আশালতা পুরী। 

একটা সূ�, সুকুমার অনুভূিত ও �সইসে� পিরক�নার �মৗিলকতা ও 

সধ� দিশ�তার পিরচয়, তাঁর রচনার িবেশষ�। 

৩০। সংবাদ,  উপহার , �িতবাদ, অনাসৃি�, সাবজজ, হরতুিক, খাসমহল, 

িনেষধ। 

৩১। িশ�াবষ�, সিচব, সংগীত, জ� �মাণ প�, ি�-বািষ�ক। 

৩২। ক। �রৗ� আমারা পােয়র কােছ এেস পেরেছ। 

      খ। �স �কাথায়, বলেত পারলাম না। 
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      গ। রহমতেক দুই পাহারাওয়ালা �বঁেধ িনেয় আসেছ। 

      ঘ। �খলবার জন� �যতাম। 

      ঙ। মাছ ধরেত যাি�। 

৩৩। কতক�িল অব�য় বা অব� জাতীয় শ� বাংলার নাম পে�র পূেব� 

বেস উপসেগ�র মেতা কাজ করেব। এেদর বাংলা উপসগ� বেল। উদাহরণ 



– না – (না অেথ� ব�ব�ত হয়) নারাজ। সু – (ভােলা অেথ� ব�ব�ত হয়) 

সুকবর। 

৩৪।  মাননীয় 

      �ধান িশ�ক, 

      বািড়েপাঁতা উ� িবদ�ালয়, 

      ধানবাদ। 

      িবষয়ঃ-   মাঠ পির�ার করার স�ে�। 

      মহাশয়, 

       সিবনয় িনেবদন এই �য আমােদর িবদ�লেয়র মাঠিট এত 

অপির�� থােক, 

িবেশষ কের আগাছায়, �য আমরা আমােদর খািল সমেয় ই�া থাকেলও 

�সখােন  �খলেত পাির না। �খলার সাম�ী আেছ আমােদর িবদ�ালেয়। 
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তাই আপনােদর কােছ আমার িবেশষ অনুেরাধ য আমােদর �খলার মাঠিট 

পির�ার কিরেয় আমােদর �খলার সুিবধা কের �দওয়া �হাক। এরজন� 

আিম আপনার কােছ বািধত থাকেবা। 

                                             আপনার িব�াসভাজন 

  তািরখ – ১০।১২।২০১৬                              রমলা দাস 

                                                       �াদশ ��িণ 

                                                      �রাল ন�র - 

১৮ 

৩৫।  ক।  অতনু ইি�িনয়ারং �িতেযািগতা পরী�ার সফল হয়। 

      খ। পািতয়ালােত �স ভিত� হয়। 

       গ। পািতয়ালােত িগেয় সব ছা�েদর মেধ� িগেয় �স অনুভব কের 

�স ভাল ইংেরিজ জােন না। 

       ঘ। ইংরাজী ভাষা �স ভাল কের জােন না।  

       ঙ। ভােলা কের ইংরাজী না জানার জন� অন�ান� ছা�েদর সে� 

িমশেত 

   

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

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 


