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দন্ষ প্রা সংখ্্ানু প্র্ি নিকদদশে।

পরী্্ষদীকদর যষ্সম্ নিকের ভ্ষ্য় উতর নদকত হক্।

১। যযকে্কি্ প্ঁচনি পক্র উতর দ্ও: ১X৫

ে) ্ড়্্ে্র ‘েরু্ে্করর দপর’ –এর েতসংখ্ে প্র ?

খ) ‘সস্ খনরকদর অন্রত যচষ্কে রিুষ্েী্ি ্কু’- যে্ি প্করর অংশ ?

গ) ‘েরু্ে্করর দপর’ সতব পুসে্ে্কর েত খীর্ক্ পে্নশত হয় ?

ঘ) ‘সুতর্ং ত্হ্র সক্ নচরন্ক্কদর সম্্ি্’- ‘েরু্ে্করর দপর’ এর যে্ি প্করর অংশ ?

ঙ) “I ask the protection of the court against the insult of the witness.”– ে্র পনত ে্র উন্ ?

চ) ‘পঞভচ ত’ র্ীনি্ষ ে্কে ঊৎসগদ েকরনিকুি ?

ি) ‘ড্য়্নরকে যেি যয ন্তীয় েী্ি ্নুকতি আনর যত্ এ পযদর ্ুনিকত প্নরু্র ি্।’ - ে্র উন্ ?

ে) ‘যহ চতুরুদখ, প্কপর ফু আর যযরনি দ্ও সহ্ েনরকত প্ত আনি, নেন অরনসকের ে্কি রকসর েষ্ ্ু্ এ েপ্কু

নুনখও ি্, নুনখও ি্, নুনখও ি্।’- যে্ি প্করর অংশ ?

২। যযকে্কি্ প্ঁচনি পক্র উতর দ্ও: ২X৫

ে) “উৎসগদ । পন্ত্তগষ্। শযু্ ্্্ু র্রদ্স যসি রহ্শয়কে /এই ত্ ।পষকয়্পহ্র স্প । অনপদত হইু।”- ে্র যুখ্

যে্ি তক্র েষ্ ্ু্ হকয়কি?

খ) ‘র্নির্ ে্ঁঠ্ু চ্য় ি্, ত্হ্র্ যে্ু এেিু এেিু রকসর পত্্শ্পশ।’- ‘র্নি’ ও ‘ে্ঁঠ্ু’ ্ুকত ে্কদর য্্ি্কি্ হকয়কি?

গ) ‘েরু্ে্করর যে্্্ি্্ী’ ইংকরনে যে্ি উপি্্কসর ে্র ে্্ি্্ীর আদকশদ রনচত হকয়নিু ?



ঘ) “্ন্রচকনর েরু্ে্র যনদ এেনি র্িুষ হত যত্ এতে্ু ধকর যস য্ঁকচ ষ্েকতই প্রত ি্ – নেন যস ি্নে এেি্

ধচরকেতুর রত, ত্ই যষকে যষকে আকস এ্ং চকু য্য় পৃনষ্ীর গ্কয় আকু্র ি্ঁি্ ্ুনুকয় নদকয়। ্ন্করর যুকগ এই ি্ঁি্

এে্্র যদকশর গ্কয় পকড়নিু।”-যে্ি তক্র সর্কু্চি্সচকর যে উপকর্্ েষ্েনি ্কুনিকুি ?

ঙ) “তখি নতনি এেনি যু্ে প্ইকুি ি্।”-এখ্কি ‘নতনি’ ্ুকত ে্কে য্্ি্কি্ হকয়কি ? যে্ি সরয় নতনি যু্ে প্ইকুি

ি্ ?

চ) যে্ি প্ঁচনি পনরপ্ন দ্ে পঞভচ ত ি্র নদকয়কিি যুখে ?

ি) ‘পঞভচ ত’ -এর ‘িরি্রী’ প্কর ্ন্রচকনর উপি্্কসর েকয়েনি ি্নয়ে্ চনরকরর ি্র আকি ি্নয়ে্কদর ি্রানু ্কু্।

ে) ‘যেততুেহ্স্’ প্রনি যে্ি পনরে্য় েী ি্কর পে্নশত হয় ?

৩। যযকে্কি্ নতিনি পক্র উতর দ্ও: ৫X৩

পস্ নিকদদশ েকর ্্্খ্্ েকর্ :

ে) আনর যনদ যিকপ্নুয়ি হইত্র তক্ ওয়্ি্ুুদ নেনতকত প্নরত্র নেি্ । এরি সরয় এেনি ্ুষ শ্ হইু ‘যরও’।

খ) ‘দু নদি চ্নরনদি, ত্রপর পনচয়্ গর হইক্।’

গ) ‘গু্্্নেকত সংস্র শ্নসত হয় ্কি, নেন যে্ু যচঁচ্ইকু হয় ি্ ; যনদ শ্-রকব সংস্র েয় েনরক্, তক্ যযি যত্র্র

সকর পঞর ু্কগ।’

ঘ) ‘দুঃকখ ে্ঁদ্ আর সুকখ হ্স্ সহেক্্ধ্ ্্্প্র, নেন যেততুকে আরর্ হ্নস যেি? যেততুেকে যত্ নঠে সুখ ্ু্ য্য় ি্।’

ঙ) ‘্ুষ সীর্র রকধ্ য্হ্ সহকে সু্র ত্র যচকয় ত্র যচকয় ্ড় ে্কতর সু্র ত্হ্ই - ্ৃহৎ সীর্য় যুক্র ্তনচকি য্হ্

নচনিত, অসু্করর সংঘকষদ ও সংকয্কগ য্হ্ েনঠি, য্হ্ অনতকসতষকর্ অনতুনুত অনতনিঁখুত িয়।’

৪। যযকে্কি্ এেনি পক্র উতর দ্ও: ১০X১

ে) ‘েরু্ে্করর দপর’ -এর প্রানু সর্েকচতি্র পতীে- ‘রিুষ্ফু’, ‘্ড়্্ে্র’ ও ‘ন্ড়্ু’ প্র অ্ুমকি আকু্চি্

েকর্।

খ) সর্কু্চে ্কুকিি , ‘যে্নেকুর পনতেচ ু সর্কু্চি্ হঠ্ৎ সহ্িুভচ নতর ও সরদরদীর পীনত্রকি ্প্রনরত হইয়্কি।’ –

‘্সকরর যে্নেু ‘ রচি্ পসক্ রর্্নির স্র্ত্ নি্পষ েকর্।

গ) ‘পঞভচ ত’ তক্র ‘িরি্রী ‘ প্র অিুসরকষ সর্কে ি্রী পুরকষর অ্া্ি সমকেদ র্ীনি্কষর অনভরত ্্্খ্্ েকর্।


