
বিশেষ অনুেীলন-২০২০                                              বিষয়শ োডঃ ১০১ 

শ্রেবি-এ োদে 

বিষয়ঃ িোাংলো প্রথম পত্র (িহবুনি বোচবন) 

সময়ঃ ৩০ বমবনট                পূি বমোনঃ ৩০ 

[বিশেষ দ্রষ্টিযঃ খাতায় সঠিক িা সশি বাৎকৃষ্ট  উত্তরঠি বিশখা। প্রশতযক প্রশের মান-০১] 

১। িঙ্কিমচন্দ্র চশটাপাধ্যায় কত বিস্টাশে মতৃয যিরণ কশরন? 

   ক. ১৮৭৩          খ. ১৯৩৪       গ. ১৮৯৬          ঘ. ১৮৯৪ 

*বনশচর উদ্দীপকঠি পশে ২ ও ৩ নং প্রশের উত্তর দাওঃ 

 সারাবদন ররাশদ পুশে, িৃঠষ্টশত বিশে কৃষশকরা মাশি 

রসানার ফসি ফিায়। বকন্তু যথাথ ব মূিয তারা পায় না। তাশদর 

শ্রশম সমঙৃ্কি হয় রোষশকর আর তারা েূনয হাশত পশে থাশক। 

২। উদ্দীপশকর সাশথ রতামার পঠিত রকান রচনার বমি আশে? 

   ক. বিোি   খ. আমার পথ    গ. চাষার দুকু্ষ   ঘ. অপবরবচতা 

৩। এরূপ বমশির কারণ-  

     (i)রোষণ িণ বনা 

     (ii)কৃষশকর দুঃখ িণ বনা 

     (iii)কৃষশকর সমঙৃ্কি কামনা 

  বনশচর রকানঠি সঠিক ? 

  ক. (i)  , (ii)       খ. (i) , (iii)         

গ. (ii),(iii)   ঘ. (i) ,(ii) ও  (iii) 

4। ‘িাসিত্রাস’  িিশত কাশক রিাঝায়- 

   ক.ইন্দ্রশক     খ.বেিশক     গ.রমঘনাদশক     ঘ.রামশক 
 

“েগৎ েবুেয়া এক োবত আশে,রয োবতর নাম মানুষ োবত 

একই পৃবথিীর স্তশনয িাবিত একই রবি েেী রমাশদর সাথী” 

৫। উদ্দীপক ও ‘সামযিাদী’ কবিতায় কী প্রকাবেত হশয়শে? 

ক. োতীয়তা ও আন্তেবাবতকতা   

খ. ধ্শম বর বিন্নতা ও মানিতা 

গ.সমতা ও মানিতা                       

ঘ. োতীয়তা ও সমতা 

৬। ‘ঐকতান’ কবিতায় কবি রকাথায় িশসশেন? 

    ক. িে রচয়াশর                    খ.সমাশের উচ্চ মশে 

    খ. বনেবন গােতিায়              ঘ. নদীর তীর রঘেঁশষ 

৭। মহামন্ত্র িশি যথা নম্রবের ফণী—রক? 

  ক. িক্ষ্মণ       খ. রমঘনাদ      গ. বিিীষণ       ঘ. রািণ 

৮। িায বা েশের অথ ব কী? 

  ক. কনযা    খ. স্ত্রী      গ. পুত্র     ঘ. রদৌবহত্র 

৯ । বিিাহ- উপিশক্ষ কশনপক্ষশক আবসশত হইি— 

   ক. কানপুর    খ. নয়াপুর    গ. কবিকাতা     ঘ. বসশিি 

১০। মামা বনশেশক কী িশি অবিমান কশর থাশকন? 

   ক. চতয র     খ. রিাকা     গ. রতেী     ঘ. িুঙ্কিমান 

১১। অপবরবচতা গশে কিযাণীশক বিশয় বদশত েম্িয নাথ িািুর 

অসম্মবতর কারণ কী বেি? 

ক. রিাকিজ্জা  খ. মশকরা   গ. িাটা   ঘ. আত্মময বাদা 

১২। কৃষক কন্যা কক? 

ক. ছমমরন্   খ. জমমরন্   গ. কমরমন্   ঘ. ন্মছমন্ 

১৩। ঐকতান েশের অথ ব কী? 

   ক. প্রস্বর   খ. সমস্বর   গ. ঐকযিি   ঘ. সংগীত 

১৪। চাি বাক বেশিন একেন— 

  ক. ধ্ম বযােক   খ. পয বিক   গ. মহািীর   ঘ. দাে ববনক 

১৫। বিিীষশণর প্রবত রমঘনাদ কবিতায় তস্কর িিা হশয়শে কাশক?  

ক. রামশক   খ. বিিীষণশক   গ. িক্ষ্মণশক  ঘ. রািণশক 

১৬। ঐকতান কবিতাঠি রকান েশে রবচত? 

   ক. অক্ষরিৃত্ত   খ. মাত্রািৃত্ত  গ. স্বরিৃত্ত   ঘ. পয়ার  

১৭। বিিূবতিূষণ িশেযাপাধ্যাশয়র কািেয়ী যুগি উপনযাস-  

    ক.অপরাঙ্কেতা-পশথর পােঁচািী  খ. আরণযক-পশথর পােঁচািী            

    গ.ইোমবত-পশথর পােঁচািী      ঘ. রদিযান-পশথর পােঁচািী   

১৮। মিগম্বরী কার স্ত্রী? 

    ক. কেতন্ সিদাররর     খ. পরশু সিদাররর 

    গ. আশীষ সিদাররর     ঘ. কান্াই সিদাররর 

১৯। কথরকর  ককান্ আেররে বুমি িরম মগরেমছল? 

  ক.টাকা মিরত োইরল   খ.কথক গ্রারম ন্া আসরল 

  খ. কথক গমরব বলাে  ঘ. কথরকর ধমক শুরন্ 

২০। বুমিরক মা বরল সরম্বাধন্ করর কক? 

   ক. মিগম্বরী            খ. গল্প কথক 

   গ. হাজরা বযাটার বউ    ঘ. আরবিামল 

২১। রকান বিশেষ কবিতার েনয কােী নেরুি ইসিাম 

খযাবত অেবন কশরন? 

 ক. বিশদ্রাহী    খ. কুবি মেরু    গ. বিশদহী    ঘ. মানুষ 

২২। বিশ্ব-রদউি েে দ্বারা কী রিাঝাশনা হশয়শে?  

ক. সকি ধ্ম ব              খ. মানুশষর মন    

গ. বিশ্ব-ম্নঙ্কের      ঘ.মহামানি 

২৩। োকযমুবন রক? 

 ক.শ্রীকৃষ্ণ    খ. চাি বাক    গ. িুিশদি   ঘ. কনফুবসয়াস 

২৪. েীিনানে দাে তােঁর রচনায় কীশসর েবি এেঁশকশেন 

  ক. বনসশগ বর    খ.েহশরর   গ.  নদীর      ঘ. যুশির  

২৫. ‘এই পৃবথিীশত এক স্থান আশে’ কবিতায় স্থানঠি রকমন? 

 ক. পাহাবে        খ. েিমগ্ন    

গ. সুের সকরুণ   ঘ. উষ্ণমণ্ডিীয় 

26. ‘আহবান্’ গরে বৃদ্ধারক ককান্ গারছর তলাে 

কবর কিওো হরেরছ? 

 ক. আম গারছর      খ. কাাঁঠাল গারছর 

 গ. মন্ম গারছর       ঘ. মতমিরাজ গারছর 

২৭। শূমলশম্ভুমন্ভ কক? 

  ক.কমঘন্াি  খ.রাবে   গ.কুম্ভকে দ    ঘ.মবভীষে 

২৮। ‘ঐকতান্’  কমবতাটট ককান্ কাবযগ্ররের 

অন্তভুদক্ত? 

  ক.জন্মমিরন্  খ.মেত্রা  গ.বলাকা  ঘ.কসান্ার তরী 

২৯। ‘কমবতার কথা’ কী ধররন্র রেন্া? 

   ক.কাবযগ্রে               খ. প্রবন্ধগ্রে 

   গ. উপন্যাস              ঘ. ন্াটক 

৩০। ‘অপমরমেতা’ গেটট ‘সবুজপত্র’ পত্রত্রকার ককান্ 

সংখযাে প্রকামশত হরেরছ? 

   ক. মাঘ              খ. ববশাখ 

   গ. ফাল্ুন্           ঘ. কামতদক   
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১। বিশয়র পর রথশক রযৌতয শকর েনয অননযার উপর নানা বনয বাতন চািায় ওর শ্বশুর-োশুবে। ওর স্বামী অনন্ত সিবকেয  

োনার পশরও রকাশনা প্রবতিাদ কশর না। এক পয বাশয় স্বামীর সংসার রেশে অননযা চশি যায় তার িািার িাবে । অনন্ত 

শ্বশুরিাবেশত বগশয় েত কাকুবত বমনবত করশিও অননযা তার স্বামীর িাবেশত বফশর আশস না। 

 ক. অনুপশমর মামা কী করশিন িশি রগাি কশর রিোঙ্কিশিন?                        01 

 খ. “বকন্তু িাগয আমার িাশিা, এই রতা আবম োয়গা পাইয়াবে”—িযাখযা কশরা।                               02 

 গ. উদ্দীপশকর অনশন্তর সাশথ ‘অপবরবচতা’ গশের অনুপশমর সাদৃেয িযাখযা কশরা।                         03 

 ঘ. “প্রবতিাদী হশি উদ্দীপশকর অনন্ত আর ‘অপবরবচতা’ গশের অনুপম উিশয়রই েীিন অনযরকম হশতা।”—

বিশেষণ কশরা।                            04 
 
 

২। েপথ বনশয়ও পিাবের প্রান্তশর প্রধ্ান রসনাপবত বমরোফর যুশি অংে রননবন। রায়দুি বি, উবমচা েঁদ, েগৎশেি যুশি 

অসহশযাবগতা কশরশেন। রমাহনিাি ও বমরমদবান বিশ্বাসঘাতক হনবন। বসরােউশদ্দৌল্লা বমরোফশরর বিশ্বাসঘাতকতায় 

িাংিার স্বাধ্ীনতার সূয ব অস্তবমত হশয়শে। 

 ক. বনকষা রক?                                                           01 

 খ. “ িিার কিি আে িঙ্কিি আহশি।”—িযাখযা কশরা।                     02 

 গ. উদ্দীপশকর রদেশদ্রাহীশদর সাশথ ‘বিিীষশণর প্রবত রমঘনাদ’ কবিতার রকান চবরশত্রর সাশথ বমি আশে? িযাখযা 

কশরা।                                    03 

 ঘ. “বপ্রয়েনশদর  বিশ্বাসঘাতকতাই উদ্দীপশকর বসরাে এর এিং ‘বিিীষশণর প্রবত রমঘনাদ’ কবিতার বিিীষণ এর 

পতশনর মূি কারণ।”— মন্তযিঠি মূিযায়ন কশরা।                                                                                           04 


