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�ানচ�ু
১. এই গ�� �কান ঘটনািট�ক অ�লৗিকক বলা হ�য়�ছ?
২. �কান কথা ��ন তপ�নর �চাখ মা�ব�ল হ�য় িগ�য়িছল? �কান িবষ�য় তার স��হ িছল?
৩. "র��র মলূ� জ�িরর কা�ছই" - উি�িটর অথ� িব��ষণ ক�রা।
৪. তপ�নর �লখা �কান পি�কায় ছাপা হ�য়িছল? তপন রাত িদন িক কথা ভাব�ছ?
৫. �লখক স��ক� তপ�নর �াথিমক ধারণার পিরচয় দাও। �সই ধারণার িকভা�ব পিরবত� ন ঘ�ট?
৬. '�ানচ�ু' গ��, তপ�নর িকভা�ব �ানচ�ু উ��ািচত হ�য়�ছ - আ�লাচনা ক�রা। / '�ানচ�ু'
গ��র নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা।
৭. এই গ� অবল��ন 'তপ�নর' চির� িব��ষণ ক�রা।

ব��পী

১. স�া�হ কতবার ব��পী �স�জ হিরদা �রর হন?
২. হিরদার �কান ভ�ল অদ�ৃ �মা কর�ব না?
৩. হিরদার জীব�নর নাটকীয় �বিচ��িট কী?
৪. হিরদার ঘ�র কারা, কখনআ�া িদ�তন?
৫. স��াসী, জগদীশ বাবরু বািড়�ত কতিদন িছ�লন?

প�থর দাবী

১. িনমাই এর স��ুখ কা�ক হািজর করা হ�লা? তা�ক হািজর করার উ���শ� কী?
২. িগিরশ মহাপা��র ট�াঁক �থ�ক ও প�কট �থ�ক কী �বর হ�য়িছল?
৩. িগিরশ মহাপা��র �বশভ�ষা �কমন িছল?
৪. "একিদন সিনব�� অন�ুরাধ কিরয়ািছ�লন" - �ক, কা�ক, িক কার�ণ অন�ুরাধ ক�রিছ�লন?
৫. 'প�থর দাবী' গ�াং�শ অপবূ� / সব�সাচী চির� িব��ষণ ক�রা।

অদল বদল

১. "ইস�বর �মজাজ চ�ড় �গল" - ইসব �ক? তার �মজাজ চ�ড় �গল �কন?
২. এই গ� অবল��ন ইস�বর চির� / অমতৃ চির�আ�লাচনা ক�রা।
৩. পা�ালাল প�া�ট�লর �লখা 'অদল বদল' গ��র নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা।
৩. কার �কান গ� �শানার জন� পাড়াপড়িশ মা�য়র দল িঘ�র দাঁিড়�য় িছল? গ�িট সং���প �ল�খা।
এই গ� �াম �ধা�নর কা�ন যাওয়ার ফ�ল কী ঘটল?
৪. "ওরা ভ�য় কাঠ হ�য় �গল" - কা�দর কথা বলা হ�য়�ছ? ভ�য় কাঠ হওয়ার কারণ কী?

নদীর িব��াহ

১. ��শন �থ�ক নদীর ওপরকার �ী�জর দরু� কত? ন�দরচাঁদ কী �কিফয়ত িদ�য়িছল?
২. এই গ�� 'ন�দরচাঁদ' - এর চির�আ�লাচনা ক�রা।
৩. কত ন�র ডাউন প�া�স�ার ��নিট ন�দরচাঁদ�ক িপ�ষ িদ�য়িছল?
৪. ন�দরচাঁদ �ি�ত হ�য় �গল �কন?

গ�
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অসুখী একজন

১. �দবতা�দর 'শা� হলুদ' বলা হ�য়�ছ �কন?
২. "বিৃ��ত ধ�ুয়...... রা�ায়" - ব�া কার �িত কখন এই উি� ক�র�ছন? এই উি�র তাৎপয� �লখ।
৩. "র��র একটা কা�লা দাগ" - উি�িটর মম�াথ� ব�াখ�া ক�রা।
৪. শহ�র কী কী ছিড়�য় রইল?
৫. হাজার বছর ধ�র �ক ধ�া�ন ড� �ব িছল? �ম�য়িটর মতৃ� � হল না �কন?

আয়আ�রা �বঁ�ধ �বঁ�ধ থািক

১. কা�ছ ও দ�ূর কী ছড়া�না র�য়�ছ? 'আমা�দর পথ �নই' বলার কারণ কী?
২. "আম�দর ইিতহাস �নই"- উি�িটর তাৎপয� িবচার ক�রা।
৩. কিব �কন ব�ল�ছন �য 'আমার িভখাির বা�রামাস'?
৪. 'িহমানীর বাঁধ' কী?
৫. এই কিবতায় জীব�নর �য িবপ�তার পিরচয় পাওয়া িগ�য়�ছ তাআ�লাচনা ক�রা।

আি�কা

১. "অ�ভ�িন�ত....... অি�মকাল" - কারা, কখন িদ�নর অি�মকাল �ঘাষণা কর�লা।
২. সভ�তার �শষ পনু�বাণী িট িক?
৩. "িচরিচ� িদ�য় �গল....... ইিতহা�স" - উি�িটর তাৎপয� িবচার ক�রা।
৪. 'আি�কা' কিবতার িবষয়ব�আ�লাচনা ক�রা।

অিভ�ষক

১. 'অিভ�ষক' কিবতা অবল��ন �মঘনাদ চির� বন�না ক�রা।
২. "�হনকা�ল তথা / �তগিত...... রথী" - �মঘনাদ �কান সম�য়, �কাথায় উপি�ত হল? �সখা�ন িপতা
ও প�ু�র ক�থাপকথন িন�জর ভাষায় �লখ।
৩. এই কিবতায় কার, �কান প�দ অিভ�ষক হ�য়িছল? �কন তাঁর এই অিভ�ষক?
৪. রাবন �কন �মঘনাদ �ক য�ু� পাঠা�ত চাইিছ�লন না?

�ল�য়া�াস

১. নতৃ�পাগল �কান ছ��আ�স? ঝামার িকভা�ব গগন �দালায়?
২. এই কিবতায় �লয় িকভা�ব উ�া�সর কারন হ�য় উ�ঠ�ছ তাআ�লাচনা ক�রা।
৩. "�ংস �দ�খ ভয় �কন �তার?" - উ�� ত অংশিটর তাৎপয� আ�লাচনা ক�রা।
৪. এই কিবতা অবল��ন কিবর মানিসকতার পিরচয় দাও। / কিবতার নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার
ক�রা।
৫. কিব কা�দর �দীপ ত� �ল ধরার কথা ব�ল�ছন?

িস�ুতী�র

১. 'মা�স' �কাথায় িছল? �সিট কথায় িছল?
২. কত সময় ধ�র সখীরা অ�চতন� কন�া�দর িচিকৎসা করিছল?
৩. 'টি�' শ��র অথ� িক? প�কন�া করা? তারা িকভা�ব �চতনা িফ�র �পল?

অ��র িব��� গান

১. কিবতায় ব�া �কান গা�নর বম� গা�য় প�র�ছন?
২. কিব �কাথায় র� �মা�ছন? কিব কখন হাত নািড়�য় ব�ুলট তাড়ান?
৩.' ঋিষবালক' বল�ত কা�ক �বাঝা�না হ�য়�ছ?

কিবতা
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৪. এই কিবতার সারমম� সং���প �লখ।

হাির�য় যাওয়া কািল কলম

১. কািল কল�মর �িত ভা�লাবাসা 'হাির�য় যাওয়া কািল কলম' �ব�� িকভা�ব ফু�ট উ�ঠ�ছ, তা
আ�লাচনা ক�রা।
২. িকভা�ব �লখক কািল �তির কর�তন?
৩. "তাঁরা হয়�তা বঝু�বন..... কী স�ক� " - 'তাঁরা' কারা? ব�ার সা�থ কল�মর স�ক� �কমন িছ�লা?
৪. '�দায়াত' বল�ত কী �বাঝায়? �লখক �ীপা��রআসল নাম িক?
৫. কািল কলম �স�� িলখ�ত িগ�য় �লখ�কর �কান বল��িৃত ম�ন প�র�ছ?
৬. �াবি�ক কলম�ক ত�লায়া�রর �চ�য়ও শি�ধর �কন ব�ল�ছন?

বাংলা ভাষায় িব�ান

১. "আলংকািরকগন শ��র ি�িবধ কথা ব�ল�ছন" - এই 'ি�িবধ' ধারা স��ক� আ�লাচনা ক�রা।
২. পিরভাষা রচনা�ত �িট হ�ত পা�র কখন? বাংলায় চালু কথািট কী?
৩. পিরভাষা বল�ত কী �বাঝায়? �াবি�ক পিরভাষার উপর ��� িদ�য়�ছন �কন?
৪. "িক� �ব�ািনক..... ততই ভাল" - কী কম থাকার কথা বলা হ�য়�ছ? �সই িবষয় �িলআ�লাচনা
ক�রা।

িসরাজ��ৗলা

১. নবাব িসরাজ��ৗলার সা�থ ই� ইি�য়া �কা�ািনর স��ক� র অবনিতর কারন িক?
২. নবাব িসরা�জর িব��� রাজব�ভ, জগৎ�শ�ঠর অিভ�যা�গর মলূ ব�ব� িক িছল?
৩." আমার এই অ�মতার....... �মা ক�রা" - ব�া কা�দর কা�ছ, �কান্ অ�মতা �কাশ ক�র�ছন?
৪. ".... �ধু এইআ�াস িদন" - ব�া িকআ�াস �ত�াশা ক�রন?
৫. নাট�কার পলািশ �ক রা�িস ব�ল�ছন �কন?
৬. এই নাটক অবল��ন মীরজাফ�রর চির�আ�লাচনা ক�রা।

�কািন

১. লীলাবতীর সংি�� পিরচয় দাও। তার িব��াহী হওয়ার কারন িক?
২. এই উপন�াস অবল��ন ি�তীশ িসং�হর চির� িব��ষণ ক�রা।
৩. �কািন িকভা�ব বাংলা সাঁতার দ�ল �ান �পল, তা �লখ।
৪. গ�ার ঘা�ট বা�িনর িদ�নর িচ�িট বন�না ক�রা।
৫. "ফ�াকা�শ হ�য় �গল �কািনর মখু" - কখন, �কন তার মখু ফ�াকা�শ হ�য় �গল?
৬. �কািনর কিঠন ��িনং এর বণ�না দাও।

ব�াকরণ ও ব�ানবুাদ এর জন� গত ক�য়ক বছ�রর �ট� �পপার ও �� প� ��াকিটস ক�রা।

সংলাপ : ১. কলকাতা বই�মলা িন�য় দইু ব�ুর ক�থাপকথন ২. ব�ৃ �রাপ�নর ��য়াজনীয়তা িন�য়
দইু ব�ুর ক�থাপকথন ৩. ছা� ও িশ��কর স�ক� িবষ�য় দইু ব�ুর ক�থাপকথন ৪. পথ িনরাপ�া

নাটক

সহায়ক পাঠ

ব�াকরণ ও ব�ানবুাদ
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ব�ব�া িন�য় দইু ব�ুর ক�থাপকথন ৫. ই�ার�নটর সফুল ও কুফল িন�য় ক�থাপকথন ৬. �াি�ক
ব�া�গর য�থ� ব�বহা�র পির�বশ দষূণ িন�য়আ�লাচনা ৭. �� �ল ইং�রিজ �শখার ��য়াজনীয়তা
আ�ছ এই িন�য় দইু ব�ুর ক�থাপকথন ৮. অিতির� �ব� মলূ� বিৃ�

�িত�বদন : ১. র�দান জীবনদান ২. িনত� ��য়াজনীয় িজিন�সর মলূ� বিৃ� ৩. রাজ�জ�ুড় অরন�
স�াহ পালন ৪. িব� �যাগ িদবস পালন ৫. আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস পালন ৬. �মাবাইল �ফা�ন
কথা বলার সময় রা�া পার হ�ত িগ�য় পথ দঘু�টনায় মতৃ� � ৭. পথ িনরাপ�া স�াহ পালন

�ব� রচনা

১. িব�ান ও কুসং�ার ২. িশ�ািব�া�র গণমাধ��মর ভ� িমকা ৩. �খলাধলুা িশ�ার অ� ৪. পির�বশ
দষূণ ও তার �িতকার ৫. সািহত� পা�ঠর ��য়াজন◌ীয়তা ৬. মাতৃভাষায় িব�ান চচ� া ৭. জাতীয়
সংহিত ৮. �তামার ি�য় মহাপ�ুষ ৯. একিট �মলার অিভ�তা ১০. একিট �ম�নর অিভ�তা

** সংি�� ���র জন� খিুটয় �ট�ট বই পর�ত হ�ব। এর �কা�না সা�জশন হয় না।
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