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পরী্্ষদীরদর যষ্সম্ ক্রের ভ্ষ্য় উতর কদরে হর্
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১. যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ১X৫

শ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টশকট শে ক্র্র্ পশ্কেে হয় ?

খ) ‘্ীুদপদষ’ ছ্ড়্ যয যশ্্ এশকট দপদষ ্্টরশর ্্র যুরখ্ ।

গ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশ যগ্রু্রশর সীর ্্র কশ ?

ঘ) ‘আ্্র প্গুীরশ যশ খ্্প্রু ?’ – এখ্র্ প্গুী ্ুরে শ্র শষ্ ্ু্ হরয়রছ ?

ঙ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশ শোকু অঙ আরছ ?

চ) ‘ক্লরবু ঠ্শুর’ যশ্্ য্কষর ্্টশ ?

ছ) ‘ক্লরবু ঠ্শুর’ এর শষ্ পষর যশ্্ গরর প্ওয়্ য্য় ?

ে) কগকরেচন যঘ্রষর দুকট যপরর্কষশ ্্টরশর ্্র যুরখ্।

ঝ) ‘ক্লরবু ঠ্শুর’ ্্টরশ শোকু গভদ্ঙ আরছ ?

ঞ) ‘উঃ। প্রষর ট্্ই ্রট ্্্্ !’ – শ্র উক্ ?

২. যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ২X৫

শ) ‘ক্নুর্মর্র ক্্্হ হয় যশ্ষ্য় ?’ – যশ শ্র শ্রছ ে্্রে যচরয়রছ ?

খ) ‘যে্রর্ ঘরর ক্রয় এস, ে্্্র্ যশউ এখ্র্ য্ই।’ - শ্রশ ঘরর ক্রয় আস্র শষ্ ্ু্ হর্ ?

গ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশ যর্ট শকট কচকঠর শষ্ আরছ, পষর কচকঠকট শ্র যুখ্ ?



ঘ) দী্্নু করর্র কে্কট ্্টরশর ্্র যুরখ্ ।

ঙ) ‘দ্দ্’ কশ ?

চ) ক্লরবু ঠ্শুররর সরব কচর্রকষর পষর স্্্ষ হয় যশ্ষ্য় ? যশ্্ পকরর্রে ?

ছ) যস্রকগকর যশ ? কেক্ শ্র াু কছরু্ ?

ে) ‘ক্লরবু ঠ্শুর’ ্্টরশ শোকু গ্্ আরছ। পষর গ্্কট শ্র শর্ গীে হরয়রছ ?

ঝ) ‘র্ যগ্, েুই যশ ? েুই স্্্ষ েগদম্ ?’ – যশ শ্রশ েগদম্ ্রু সরম্ম্ শরররছ্ ?

ঞ) ‘র্খ্ু্্ুশ’ যশ ? যশর্্ কেক্ ছদর্েী ?

৩. যযরশ্র্্ কে্কট পর্র উতর দ্ও: ৫X৩

শ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশ পঞর অরঙর াুর আরু্চ্্ শরর্।

খ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশর ্্রশরষ শেট্ স্ষদশ, ্ুকঝরয় দ্ও।

গ) ‘েুই এে খ্র যপকু যশর্ শরর্্ ?’ – যশ্্ খ্ররর শষ্ ্ু্ হরয়রছ ?

ঘ) ‘ক্লরবু ঠ্শুর’ ্্টরশ সবীে ্্্হ্ররর প্সকবশে্ আরু্চ্্ শরর্ ।

ঙ) কচর্রকষ যশ ? ে্ঁর চকর্ সমরশদ আরু্চ্্ শরর্।

চ) ক্লরবু ঠ্শুররর যেষ পকরষকে কশ হরয়কছু, আরু্চ্্ শরর্।

৪. যযরশ্র্্ এশকট পর্র উতর দ্ও: ১০X১

শ) ‘ক্লরবু ঠ্শুর’ ্্টরশর ্্রশররষর স্ষদশে্ ক্চ্র শরর্ ।

খ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশ যশ্্ য্কষর শষ্ আরছ ? ে্রদর সরব ইংররেরদর ক্রর্ম ্্ম্র শ্রষ আরু্চ্্ শরর্ ।

গ) ‘্ীুদপদষ’ ্্টরশর যপক্রে যর্গ স্রহর্র চকর্কট শেট্ েী্র হরয় উরঠরছ, ্্্খ্্ শরর্ ।


