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১। মণির সাহেি একজি ব্যিসায়ী। মণির সাহেি তার িন্ধু রণিিহক ণকছু টাকা ধার শ্রেি। ণকন্তু ণকছু ণেি পহর ণতণি টাকা 

শ্রেরত চাইহল রণিি টাকা ধাহরর কথা অস্বীকার কহর। 

(ক) মুেম্মে শেীদুল্লাহ্ সম্পাণেত ণশশু–পণিকার িাম কী?                                                                          ১ 

(খ) “শ্রতামার ণজণিস শ্রতামারই থাক”- শ্রেহরশতা একথা শ্রকি িহলণিহলি?                                                       ২ 

(গ) উদ্দীপহকর রণিি চণরহির সহে ‘সততার পুরস্কার’ গহের শ্রকাি শ্রকাি চণরহির সাদৃশ্য আহি? ব্যাখ্যা কর।                  ৩ 

(ঘ) “উদ্দীপহকর ণিষয়িস্তু ‘সততার পুরস্কার’ গহের মূল ভািহক ধার  কহর িা”- উণিটি ণিহেষ  কর।                         ৪ 

 

২। জিাি ‘ক’ তার িািার একমাি সন্তাি। িািার মৃত্যুর পহর অহেল সম্পণির মাণলক েি ণতণি। এহতা সম্পণির মাণলক েওয়া 

সহেও আহশপাহশর মানুহষর দুণে িহি কাউহক সাোয্য কহরি িা। সিসময় ণতণি ণিহজহক ণিহয় ব্যস্ত থাহকি, ণিহজর কল্যা  ণিহয় 

ভািহত থাহকি এিাং সুখী েওয়ার শ্রচষ্টা কহরি।                                  

(ক) ‘সুখ’ কণিতাটি শ্রকাি কাব্যগ্রহের অন্তগ িত?                                                                                      ১ 

(খ) “পহরর কারহ  মরহ ও সুখ”- কণি শ্রকি এ কথা িহলহিি?                                                                    ২  

(গ) জিাি ‘ক’ এর ভািিাটি ‘সুখ’ কণিতার শ্রকাি ণিষহয়র ণিপরীত ভাি প্রকাশ কহর তা ব্যাখ্যা কর।                           ৩ 

(ঘ) “আত্মহকণিক স্বাথ িপর ও সমাজণিণিন্ন মানুষ প্রকৃত সুখী িয়”- উদ্দীপক ও ‘সুখ’ কণিতার আহলাহক  ণিহেষ  কর।      ৪ 

িহ ু্ বনি ণাচবন 

১। ‘ণমনু’ গেটি শ্রক ণলহখহিি? 

    (ক) িিফুল (খ) রণেকুল ইসলাম (গ) মুেম্মে শেীদুল্লাহ্ (ঘ) সসয়ে মুজতিা আলী 

২। মুেম্মে শেীদুল্লাহ্ কত সাহল জন্মগ্রে  কহরি? 

    (ক) ১৭৮৫ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৭৮৪ (ঘ) ১৮৮৪ 

৩। ‘নূর’ শব্দটির অথ ি কী? 

    (ক) আহলা (খ) অন্ধকার (গ) সমুদ্র (ঘ) আকাশ 

৪। ইহুণে ণতিজহির শারীণরক ত্রুটি কীভাহি দূর েহলা? 

    (ক) ণচণকৎসায় (খ) ঝাড়-ফুুঁহক (গ) শ্রেহরশতার অনুগ্রহে (ঘ) অনুকূল আিোওয়ায় 

৫। েযরত মূসা (আ) প্রিণত িত ধহম ির অনুসারীহের ণক িলা েয়? 

    (ক) ণেন্দু (খ) ইহুণে (গ) ণিস্টাি (ঘ) শ্রিৌদ্ধ 

৬। িিফুল রণচত ‘অনুগাণমিী’ শ্রকাি শ্রেণ র গ্রে? 

    (ক) উপন্যাস (খ) িাটক (গ) কাব্য (ঘ) গে 

ণিহচর উদ্দীপকটি পড় এিাং ৭ ও ৮ িাং প্রহের উির োওিঃ 

রূপাণল কাহজর শ্রমহয় েহলও শ্রকউ তাহক কাহজর শ্রমহয় িহল িা।গৃেকিী তাহক কাহজর োুঁহক ণিদ্যালহয় পাঠায়। 

কথা-িাত িা,কাহজ-কহম ি ও শ্রপাশাহক চাল চলহি শ্রযি শ্রস গৃেকিীরই শ্রমহয়। 

৭। রূপাণলর সাহথ ণমনু চণরহির ত্যলিার ণভণিহত িলা যায় শ্রয- 

  ⅰ. দুইজি গৃেকিীই একই রকহমর 

  ⅱ. দুইজি গৃেকিীই দুই ধরহ র  

  ⅲ.   রূপাণল ণমনুর মহতা প্রণতিন্ধী ও িণিত িয় 

ণিহচর শ্রকািটি সঠিক? 

     (ক) ⅰওⅱ  (খ) ⅱও ⅲ (গ) ⅰও ⅲ (ঘ) ⅰ,ⅱও ⅲ 



৮। রূপাণলর মহতা ণমনুহের প্রণত সোনুভূণতশীল েহল- 

  ⅰ. সমাহজ সমতা প্রণতষ্ঠা েহি 

  ⅱ. অিাথ ও প্রণতিন্ধীরা ভাহলা জীিিযাপি করহি 

  ⅲ. মািণিকতার জয় েহি 

    ণিহচর শ্রকািটি সঠিক? 

    (ক) ⅰওⅱ  (খ) ⅱও ⅲ (গ) ⅰও ⅲ (ঘ) ⅰ,ⅱও ⅲ 

৯। ‘জন্মভূণম’ কণিতায় মূলত শ্রকাি ণেকটিহক গুরুত্ব শ্রেওয়া েহয়হি? 

    (ক) ণিশ্বহপ্রম (খ) শ্রেশহপ্রম (গ) ধি-সম্পে (ঘ) জগহতর শ্রসৌন্দয ি 

১০। “ওই আহলাহত িয়ি শ্ররহখ মুেি িয়ি শ্রশহষ” – িলহত কণি কী বুণঝহয়হিি? 

    (ক) এহেহশই ণতণি ণচর ণিদ্রায় শাণয়ত েহত চাি  (খ) এহেহশই ণতণি ঘুমাহত চাি 

    (গ) এহেহশই ণতণি িাস করহত চাি               (ঘ) এহেশহকই ণতণি ভাহলািাসহত চাি 

 

ণিহচর উদ্দীপকটি পড় এিাং ১১ ও ১২ িাং প্রহের উির োও 

ণিহেহশ পড়হত এহস ণিভার মহি পহড় ণিজ শ্রেহশর সবুজ প্রকৃণতর কথা, আকাশ-অরণ্য ও পাণখহের কথা এিাং মাহয়র ও 

ণশক্ষকহের শ্রেেমাখা িকুণির কথা। ণিভা ভাহি তার ণিহজর শ্রেহশর মহতা সুন্দর শ্রেশ পৃণথিীর আর শ্রকাথাও শ্রিই।  

১১। ণিভার অনুভূণতর সাহথ শ্রতামার পাঠুিইহয়র শ্রকাি কণিতার ণমল পাওয়া যায়? 

    (ক) জন্মভূণম (খ) সুখ (গ) ণঝহেফুল (ঘ) মানুষ জাণত 

১২। উদ্দীপহকর সাহথ উি কণিতার সাদৃশ্য- 

  ⅰ.  প্রকৃণত ভািিায় 

  ⅱ.  স্বহেশহপ্রহম 

  ⅲ.  ণিজ শ্রেহশর প্রণত মুগ্ধতায় 

ণিহচর শ্রকািটি সঠিক? 

    (ক) ⅰওⅱ  (খ) ⅱও ⅲ (গ) ⅰও ⅲ (ঘ) ⅰ,ⅱও ⅲ 

১৩। মানুষ প্রকৃত সুখী েহত পাহর িা কখি? 

    (ক) ধি-সম্পে লাভ িা করহল  (খ) ধি-সম্পে লাভ করহল 

    (গ) সমাজ ণিণিন্ন েহল          (ঘ) জীিিহক ত্যি মহি করহল 

১৪। ‘ণজণিহি’ শব্দটির অথ ি কী? 

    (ক) জয় করহি (খ) লাভ করহি (গ) তুাগ করহি (ঘ) লড়াই করহি 

১৫। কণি কাণমিী রায় শ্রকাথায় মৃত্যুির  কহরি? 

    (ক) িাখরগহে (খ) িাসণ্ডায় (গ) িণরশাহল (ঘ) কলকাতায় 

১৬। ‘সুখ’ কণিতায় পারস্পাণরক তুাহগর মধ্য ণেহয় কী গহড় ওঠার কথা িলা েহয়হি? 

    (ক) সভুতা (খ) সাংস্কৃণত (গ) মূল্যহিাধ (ঘ) মািিসমাজ 

১৭। শ্রকািটি ভাষার উপাোি িয়? 

    (ক) িাগ ধ্বণি (খ) িাগথ ি (গ) আওয়াজ (ঘ) িাকু 

১৮। ব্যেিধ্বণি উচ্চারহ  কয়টি ণিষয় ণিহশষভাহি শ্রখয়াল করহত েয়? 

    (ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি 

১৯। শ্রভৌহগাণলক ব্যিধাি িা অিলহভহে ভাষার শ্রয-সিণচিু তাহক ণক ভাষা িহল? 

    (ক) কথ্যভাষা (খ) উপভাষা (গ) প্রণমত ভাষা (ঘ) ব্যণিভাষা 

২০। ভাষার শব্দ ও িাহকুর  অহথ ির আহলাচিাহক কী িহল? 

    (ক) ধ্বণি (খ) শব্দ (গ) িাকু (ঘ) িাগথ ি 

 



২১। শ্রকাি ভাষার সীমািদ্ধতা আহি? 

    (ক) ণলণখত ভাষার (খ) ইশারা ভাষার (গ) শ্রমৌণখক ভাষার (ঘ) সি কটি  

২২। সাধুভাষার জিক শ্রক? 

    (ক) রিীিিাথ ঠাকুর       (খ) ঈশ্বরচি ণিদ্যাসাগর 

    (গ) রাজা রামহমােি রায়   (ঘ) সুিীণতকুমার চহটাপাধ্যায় 

২৩। ভাষার প্রধাি উপাোি কতটি? 

    (ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ)  ৪টি (ঘ) ৫টি 

২৪। িাগযহের সাোহয্য আমরা কী উৎপােি কণর? 

    (ক) ধ্বণি (খ) ি ি (গ) শব্দ (ঘ) িাকু 

২৫। একই সমহয় মুখ ও িাক ণেহয় শ্রির েহয় শ্রয ধ্বণি উচ্চাণরত েয়, তাহক কী িহল? 

    (ক) উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বণি  (খ) অনুিাণসক স্বরধ্বণি  

    (গ) শ্রমৌণখক স্বরধ্বণি   (ঘ) ণিম্ন-মধ্য স্বরধ্বণি 

২৬। ঘষ ি জাত ধ্বণি আর কী ধ্বণি ণেহসহি পণরণচত? 

    (ক) িাণসকু (খ) স্পষৃ্ট (গ) ণশস (ঘ) কণম্পত 

২৭। িাাংলা ব্যেিি ি কয়টি? 

    (ক) ৩৭ (খ) ৩৮ (গ) ৩৯ (ঘ) ৪০ 

২৮। িাাংলা ি িমালায় স্বরিহ ির কয়টি রূপ আহি? 

    (ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি 

২৯। ভাষার উপাোি ণেহসহি ধরহল িাহকুর স্থাি কততম? 

    (ক) প্রথম (খ) ণিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চত্যথ ি 

৩০। শ্রয-িাগধ্বণি উচ্চারহ র সময় ফুসফুস-আগত িাতাস মুহখর মহধ্য শ্রকাহিাভাহি িাধাপ্রাপ্ত েয় িা শ্রসগুহলাহক কী িহল? 

    (ক) স্বরধ্বণি (খ) স্বরি ি (গ) ব্যেিধ্বণি (ঘ) ব্যেিি ি 

 

 


