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দত্ষ পারা সংখ্াাতল প্রা্ ত্োদদেক।

পরী্াষদীোদর যষাসমব ত্োের ভাষায় উতর তদোি হোব।

১। ছযোকাো্া পাঁচতগ পো্র উতর দাও: ১X৫

ক) কার ্াোর েয়রার িার গরর বাোুোরর ্ার ছরোখতোোল্?

খ) ‘আদতরষী’ গোপ উো্তখি ছরলা দুতগর ্ার ছলোখা।

গ) ‘ডাই্ী’ গপতগ কোব পষর ছকা্ পতরকায় পকাতেি হয়?

ঘ) কতব ছহরচন বো্্াপাপ্াোয়র ‘ভারি তবলাপ’ কতবিাতগ ছকা্ কাব্যো্র অরগদি?

ঙ) ‘বঙভাষা’ কতবিার ো্ তক?

চ) কতব রপুসূদ্ দোতর ছলখা ‘বঙভাষা’ কতবিাতগ পষর অবাায় কী ্ার তোল?

ো) “সুোখর তেতের কাল, সুোখ পূষদ পরা।/এি ভঙ বঙোদে িবু রঙভরা।”— কার ছলখা ছকা্ কতবিার অংে?

ে) ‘আতর অন, আরাোক চ্ু দাও’- ছক কাোক এই কষা বোলোো ?

২। ছযোকাো্া পাঁচতগ পো্র উতর দাও: ২X৫

ক) ‘আদতরষী’ গোপ পরবাহক ভৃি্ হাতি সমোকদ কী খবর এো্তোল?

খ) আদতরষী ছক? িার আগরো্ যাোর কী অবাা হোয়তোল বষদ্া কোরা।

গ) িারােঙর বো্্াপাপ্াোয়র ‘ডাই্ী’ গোপর ডাই্ী ছক?

ঘ) ‘বঙভাষা’ কতবিায় বাংলা ভাষার পতি কতবর তক পরো্র রো্াভাোবর পকাে ছপোয়োো?

ঙ) “পরোদোে তভ্াবৃতত কু্োষ আচতর”—বলোি কতব কী ছবাাাোি ছচোয়োো্?



চ) “কী হোব তবলাপ কতরোল এখ্, / তহ্ুকুলললী তগয়াোো যখ্,”—িাৎপযদ ব্াখ্া কোরা।

ো) “আদোর খাওয়াোব সব রো্ সাপ আোো।/ ছঘঁোস ঘঁোস বোস তগয়া আসো্র কাোো।”—ছকা্ কতবিার অংে? ছকা্ খাবাোরর

উো্খ করা হোয়োো?

ে) ‘দুঃোস্ীয়’ গোপ হাতিপুর যাোর কীোসর সংকগ ছদখা তদোয়তোল ?

৩। ছযোকাো্া তি্তগ পো্র উতর দাও: ৫X৩

ক) ‘আহা, ছব� ছিা ্য়, ছয্ তপরতিোর’- কার কষা বলা হোয়োো ? ছব�তগর পতরচয় কী ? িাোক তপরতিোর (পতিরা) বলা হোয়োো

ছক্ ?

খ) ‘ডাই্ী’ গোপ পতরোবে ও ছল�তকক তবশাোসর ছরলবন্, কীভাোব তরোলতরোে একাকার হোয়োো, আোলাচ্া কোরা।

গ) ‘পর-প্ ছলাোভ রত’ বলোি কতব কী বুতাোয়োো্ িা ত্োের ভাষায় ছলোখা।

ঘ) ঈশর াোপর ‘ছপ�ষ-পাবদষ’ কতবিায় পষাতসস খাদ্ বষদ্ার ছয বসত্ু দৃত্ ফুোগ উোেোো, িা আোলাচ্া কোরা।

ঙ) ‘ভারি তবলাপ’ কতবিায় ছহরচন বো্্াপাপ্াোয়র সোদে ছপর কীভাোব অকপগ ভাোব ফুোগ উোেোো, িা আোলাচ্া কোরা।

৪। ছযোকাো্া একতগ পো্র উতর দাও: ১০X১

ক) ‘আদতর্ী’ গোপ রা্ব ও রা্োবির পাতষর পারসতরক সমোকদর ছয ত্ন-রপুর আোলখ্ রতচি হোয়োো, গপতগ অবলমো্ তা

বুতাোয় দাও।

খ) ‘ডাই্ী’ গপতগ একাপাোর রাঢবাংলার পকৃতি ও সরাে পীত়ি রা্ুোষর এক আশযদ েীবর কাতহত্োক ফুতগোয় িুোলোো। গপতগ

অবলমো্ ররব্তগ আোলাচ্া কোরা।

গ) ঈশর াোপর কতবিায় ছদেে সংসৃতি কীভাোব বারবার উোে এোসোো, ছিারার পাে্ কতবিা অবলমো্ আোলাচ্া কোরা।


