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িবভাগ - ক (৫০ ন�র)

1. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (গ�)

1.1 "বাদার ভাত �খ�ল..... যা�ব একিদন" - বাদা কা�ক ব�ল? এই রকম ম�ন হওয়ার কারণ িক?

1.2 "মতৃ����য়র বািড়র অব�া �শাচনীয়" - মতৃ���য় �ক? তার বািড়র অব�া �শাচনীয় �কন?

1.3 "হঠাৎ িবকা�ল এক অ��ত দশৃ� �দখা �গল" - দশৃ�িটর বন�না দাও ।

1.4 "িনিখল ভাবিছল ব�ু�ক বিুঝ�য় বল�ব "- ব�ুর পিরচয় দাও। তা�ক �স কী বল�ত চাই িকংবা �শষ পয�� কী বলল?

1.5 "�শষ �রা�দরআ�লায়..... আবছা হ�য় �গল" - কার কথা বলা হ�য়�ছ? �স �মশআবছা হ�য় �গল �কন?

1.6 "উ��বর হঠাৎ ম�ন হয়..... �ম�খআিস" - এরকম ম�ন হওয়ার কারন কী? উ�ব স��ক�আ�লাচনা ক�রা।

1.7 ভারতবষ�গ��র মাধ��মআমরা ভারতব�ষ�র �য ঐিতহ�কৃি�র পিরচয় পাই তাআ�লাচনা ক�রা। / ভারতবষ�গ��র
নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা।

1.8 মতৃ���য় �কন অস�ু হ�য় প�ড়িছল? �শষ পয�� তার কী পিরনিত ল�� করা �গল?

1.9 "ফুট� ভা�তর গ�..... ক�র িদল" - �কন ভা�তর �িত উ��বর এতআকষ�ণ? কীভা�ব �স ভা�তর চািহদা পরূণ ক�রিছল?

2. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (কিবতা)

2.1 "আমার দরকার �ধ গুাছ �দখা" - ব�া �ক? তার গাছ �দখা দরকার �কন?

2.2 "ঘমুহীন তা�দর �চাখ..... দঃু��" - কা�দর কথা বলা হ�য়�ছ? তা�দর ঘমুহীন �চাখ �া� দঃু�� হানা �দয় �কন?

2.3 "��নরতা জননীর পা�শ' কিবতায় কিব জননী�ক ��নরতা ব�ল�ছন �কন? এই কিবতার মলূ ভাবা�বগআ�লাচনা
ক�রা।

2.4 "শহ�রর অসখু হাঁ ক�র..... অনটন ঘ�ট" - 'শহ�রর অসখু' বল�ত কিব কী বিুঝ�য়�ছন? সব�ুজর অনটন িকভা�ব ঘ�ট?

2.5 "এক অ��ত শ�..... ম�তা লাল" - কী�সর শ�? এই শ��র সা�থ নদীর বন�ময় জ�লর স�ক��কাথায় তা �ল�খা।

2.6 "তাই বিল, গাছ ত��লআ�না" - কিব কখন এই কথা ব�ল�ছন? এই কথা বলার কারণ কী?

2.7 �ভা�রর িচ� 'িশকার' কিবতা অবল��ন �ল�খা। এই কিবতায় কতবার আ�ন�ালার কথা বলা হ�য়�ছ? এইআ�ন
�ালার �ত�� পির��ট ক�রা।

2.8 িনহত ভাই�য়র শব�দহ �দ�খ কিব কী �িতি�য়া ব�� ক�র�ছন?

2.9 "�কন ত�ব �লখা...... আকঁাআিঁক" - �লখা, গান গাওয়া ওআকঁাআিঁক িবষ�য় কিবর মলূব�ব� �ল�খা।

2.10 "আমার িব�বক..... িব��ার�ণরআ�গ" - এমন অনভু�িত কার এবং এই অনভু�িতর কারন িক?

3. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (নাটক)

3.1 'নানা র�ঙর িদন' নাটক অবল��ন রজনীকা� চ��াপাধ�া�য়র চির�আ�লাচনা ক�রা।

3.2 'অিভ�নতা মা�ন একটা চাকর....... একমা� কত�ব�" - ব�ার এই�প উি�র কারন কী?



3.3 অভা�বর �য িচ� 'িবভব' নাট�ক �কাশ �প�য়�ছ তা �ল�খা।

3.4 "পিৃথবী�ত সব�চ�য়..... ��ম" - ব�া �ক? �কান �স�� এই উি�?

3.5 "আমরা বাঙািলরা.... জাত" - ব�া �ক? এই উি�িটর �সি�কতাআ�লাচনা ক�রা।

3.6 "িশ��ক �য-মানষু ভা�লা�বস�ছ - তার বাধ�ক� �নই" - উি�িটর তাৎপয�িবচার ক�রা।

4. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (আ�জ�ািতক কিবতা / ভারতীয় গ�)

4.1 "পাতায়-পাতায় জয়...... বানাত কারা?" - পাতায় পাতায় কা�দর জয় �লখা? 'জ�য়াৎস�বর �ভাগ যারা বানা�তা তা�দর
�িত কিবর কী ম�নাভাব �কাশ �প�য়�ছ?

4.2 "ঝ�ড়র �ব�গ ছ��টআসা ��ন...... যা�ব না �কন?" - ��ন থামা�নার দরকার হ�য়িছল �কন? ��ন িকভা�ব থামা�না হ�য়িছল?

4.3 "গ�টা আমা�দর ���ল �শানা�না হল" - গ�'টা কী? ���ল গ�িট ��ন �লখ�কর কী �িতি�য়া হ�য়িছল?

4.4 "পা�াসা�হ�ব �পৗ��ছ একআ�য�ঘটনার কথা জান�ত পাির।" - আ�য�ঘটনািট কী?

4.5 "�কআবার গ�ড় ত�লল এতবার?" - কা�দর, কী গ�ড় �তালার কথা বলা হ�য়�ছ? যারা গ�ড় ত�লল তা�দর পিরচয় দাও।

4.6 "িন�ম�ষই চািরিদ�ক �থ �থ।" - �কন এমন অব�া? এ িবষ�য় �কৃত ঘটনািট �স� উ��খপবূ�ক ব�� ক�রা।

4.7 "িতনবা�রর বার চ��ড়ায় �পৗ��ছই মদ�ানা ওঁর পা�য় লিুট�য় প�ড়। " - 'ওঁর' বল�ত কা�ক িন�দ�শ করা হ�য়�ছ? তাঁর পা�য়
মদ�ানা �কন লিুট�য় পড়ল?

4.8 "কত সব ��। " - �� �িল কার ম�ন জা�গ? ���িল কী?

5. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (আমার বাংলা)

5.1 "িক� হািত-�বগার আর চলল না। " - হািত-�বগার আইন কী? তাআর চলল না �কন?

5.2 "�তামরা হাত বাড়াও, তা�ক সাহায� ক�রা।" - �লখক কা�ক, িকভা�ব, �কন সাহায� কর�ত ব�ল�ছন?

5.3 "গাঁ�য়র �লাক ঠা�া..... িব�শ ডাকাত" - সাধ �ুক? '�ম�ঘর গা�য় �জলখানা' রচনাং�শ সাধরু �য পিরচয় পাওয়া যায় তা
িন�জর ভাষায় �লখ।

5.4 "সব কা�জই দফা'র ডাক প�ড়" - দফার পিরচয় দাও। তার জীব�নর ক�ন পিরনিত বন�না দাও।

5.5 "একট�দ�ূর ��শ�নর...... অ��তজ� �দখলাম " - ব�া কথায় এিট �দখ�লন। তাঁর �দখা জ�িট িকরকম �ল�খা।

5.6 "�ছ�লটা মখু থবু�ড় মািট�ত প�ড় �গল" - �ছ�লটার মখু থবু�ড় পড়ার কারণ কী? তার স��ক�কী জানা যায়? �কান
পিরি�িত�ত �ছ�লটার এই পিরনিত?

5.7 "বছ�রর এই সময়টা তারা চাষবাস ক�র "- বছ�রর �কান সম�য়, কারা চাষবাস ক�র? তা�দর চাষবাস স��ক��ল�খা।

5.8 "এছাড়াওআ�ছ �কস�টিবল " - �কাথায় �কস�টিবলআ�ছ? �কস�টিবল কী?

6. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (ভাষা)

6.1 উদাহরণ সহ ���িনর পিরচয় দাও।

6.2 গঠনগত িদক �থ�ক বাক� কয় �কার? �য �কা�না এক �কা�রর উদাহরণসহ পিরচয় দাও।

6.3 ম�ুমাল শ� কা�ক ব�ল? উদাহরণ সহ বিুঝ�য় দাও।

6.4 শ�াথ�পিরবত��নর ধারা �িল উ��খ ক�র �য �কা�না দিুট ধারার উদাহরণ সহ পিরচয় দাও।

6.5 য�ু�িন ও ���িন কা�ক ব�ল, উদাহরণ সহ �লখ।�িনমলূ ও সহ�িনর স�ক��ল�খা।



6.6 ভাষািব�া�নর ধারা�ক �ধানত কয় ভা�গ ভাগ করা যায় ও কী কী? ভাষািব�া�নর ধারায় বন�নামলূক ভাষািব�ান
স��ক�আ�লাচনা ক�রা।

6.7 বা�ক�র গঠন ও গঠনগত উপাদা�নর ত�লনা ক�র বা�ক�র অন�তম গঠনগত উপাদান িহ�স�ব অব�বিহত ��প ব�াখ�া
ক�রা।

7. অনিধক ১৫০ শ��র ম�ধ� উ�র দাও (বাঙািলর িশ� ও সং��িত)

7.1 বাঙািলর িব�ান চচ�ায় �মঘনাদ সাহা অথবা স�ত��নাথ বস অুথবা জগদীশচ� বস অুথবা �ফু�চ� রা�য়র অবদান
আ�লাচনা ক�রা।

7.2 বাংলার দিুট �লাকসংগীত ধারার নাম �ল�খা। �য �কা�না একিট ধারার সংি�� পিরচয় দাও।

7.3 বাঙািলর িচ�চচ�াকলায় ন�লাল বস অুথবা গগ�ন�নাথ ঠাকুর অথবা অবনী�নাথ ঠাকুর অথবা যািমনী রায় অথবা
রবী�নাথ ঠাকু�রর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

7.4 বাংলা িস�নমায় সত�িজৎ রায় অথবা মণৃাল �সন এর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

7.5 বাংলা ফুটব�লর �কান �কান ঘটনা ভার�তর জাতীয়তাবাদীআ��ালন�ক উ�ীিবত ক�রিছল?

7.6 বাংলা তথ�িচ��র ধারা স��ক�আ�লাচনা ক�রা। বাংলা গা�নর ধারায় অত�ল �সাদ �স�নর অবদান �ল�খা।

7.7 ভারতীয় ি��ক�টর িহ�স�ব �সৗরভ গ��াপাধ�া�য়র অবদান �ল�খা।

8. �য-�কা�না একিট িবষয় িনব�াচন ক�র িন�দ�শ অনসুা�র কম�বিশ ৪০০ শ��র ম�ধ� �ব� রচনা ক�রা।

8.1 �খলাধলুা িশ�ার অ�, �ম�ণর উপকারীতা, বাংলার উৎসব, িশ� �ম, পির�বশ দষূণ ও তার �িতকার, বই পড়া, �দনি�ন
জীব�ন িব�ান, বই �মলা, িশ�া িব�া�র গণমাধ�ম, ��াবাল ওয়ািম�ং

8.2 গা�ছর কথা, শি�র স�া�ন মানষু, জাতীয় সংহিত, মানবত�, উৎসব, ��দশ, নারীর ময�াদা, ঐক� ও শাি�, সম�য়র মলূ�,
বাংলার িশ�, �াথিমক িশ�া

8.3 �ামী িব�বকান�,�বগম �রা�কয়া, অমথ�� �সন, এ িপ �জআ�লু কালাম, িবজন ভ�াচায�, জীবনান� দাশ, বি�মচ�
চ��াপাধ�ায়, রাজা রাম�মাহন রায়, কাজী নজ�ল ইসলাম, িবভ�িতভ�ষন ব���াপাধ�ায়, মাই�কল মধসুদূন দ�।

িবভাগ - খ (৩০ ন�র)

এই িবভা�গর সম� ���র মান ১। এখা�ন সিঠক উ�র িনব�াচন ও অিতসংি�ত �� থাক�ব। এই িবভা�গর ���র জন� ভা�লা
ক�র খিুট�য় �ট�ট বই প�ড় ও �ট� �পপার অনশুীলন ক�রা।
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