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�ানচ�ু

১. 'কথািট ��ন তপ�নর �চাখ মা�ব�ল হ�য় �গল' - তপন �ক? �কান কথা ��ন এবং �কন তপ�নর �চাখ মা�ব�ল হ�য় �গল? 'মা�ব�ল হ�য়
�গল' কথািটর অথ� িক? তপন িক ��নিছল?

২. গ� ছাপা হ�লও তপন খিুশ হ�ত পা�রনা �কন? তপ�নর গ� প�ড় �ছাট মািস িক ব�লিছল?

৩. '�ানচ�ু' গ���ানচ�ু বল�ত কী �বাঝা�না হ�য়�ছ? এই গ��র নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা । এই গ� অনসুা�র তপ�নর
চির�িট িব��ষণ ক�রা।

৪. 'রত�নর মলূ� জ�রীর কা�ছই' - উি�িটর �স� উ��খ ক�র মম�াথ� �ল�খা । তপ�নর গা�য় কাঁটা িদ�য় উঠল �কন? দুঃ�খর সময়
তপন িক সংক� ক�র?

৫. 'পিৃথবী�ত এমন অ�লৗিকক ঘটনাও ঘ�ট' - অ�লৗিকক ঘটনািট আ�লাচনা ক�রা। কার ম�ধ� এই ভাবনার উদয় হ�য়িছল? িতিন
�কন অ�লৗিকক ঘটনািট উপ�ভাগ কর�ত পা�রনিন?

৬. 'িক� নত�ন �ম�সা�ক �দ�খ �ান চ�ু খ�ুল �গল তপ�নর' - তপ�নর �ানচ�ু িকভা�ব খ�ুল �গল? তপন �ক িক�সর �নশায়
�প�য়�ছ? �কান কথাটা �মশ ছিড়�য় পড়ল?

৭. �কান িদনিট তপন িন�জর জীব�নর সব�চ�য় স�ুখর িদন ব�ল ম�ন ক�র�ছ এবং তার এরকম ম�ন হওয়ার কারণ িক?

প�থর দাবী

১. িগরীশ মহাপা��র স�� অপবূ�'র পনুরায় �কাথায় �দখা হ�য়িছল? িগরীশ মহাপা��র চির�িট িব��ষণ ক�রা এবং তার
সাজস�ার পিরচয় দাও।

২. প�থর দাবী পাঠ�াংশ অনসুা�র সব�সাচী মি�ক স��ক� িক জানা যায়? তা�ক িজ�াসাবা�দর সময় কী পিরি�িত সিৃ� হ�য়িছল?

৩. 'বাবিুটর �া�� �গ�ছ...... বজায়আ�ছ' -�ক, কার উ���শ� ম�ব�িট ক�র�ছন? ব�ার এরকম ম��ব�র কারণ িক? 'প�থর দাবী'
রচনা নামকর�ণর সাথ�কতাআ�লাচনা ক�রা।

৪. 'যাঁ�ক খুঁজ�ছন ......... একবার �ভ�ব �দখনু' - উি�িট কার এবং �কান �স��র উি� ক�র�ছন? কালচার বল�ত কী �বাঝায়?
ব�া এরকম উি�র কারণ িক? 'ম�ন হ�ল ..... িমিশ�য় যাই' - উি�িটর তাৎপয� �ল�খা।

৫. �রাগা ম�ুখর অ��ত �চা�খর দিৃ�র বণ�না দাও এখা�ন কার �চা�খর কথা বলা হ�য়�ছ? িগরীশ মহাপা��র প�কট �থ�ক িক িক
পাওয়া যায়?

৬. 'ব�ুড়া মান�ুষর কথাটা ��না' - �ক, কা�ক এই কথািট ব�ল�ছ? একথা বলার কারণ িক? ব�ুড়া মানষুিটর �য পিরচয় পাওয়া যায় তা
িন�জর ভাষায় �ল�খা।

৭. অপবূ� তৎ�ণাৎ িক�স স�ত হ�য়িছল? �ক তার অ�নক �বিশআপনার জন? �থম ��ণীর যা�ী িহ�স�ব অপবূ�র ���ন চড়ার
অিভ�তা হ�য়িছল তার িববরণ দাও।

ব��পী

১. বাইিজর ছ��ব�শ হিরদার কত টাকা �রাজগার হয়? জগদীশ বাবরু বািড় হিরদা িবরাগী �স�জ যাওয়ার পর �য ঘটনা ঘ�টিছল
তার বণ�না দাও। 'ব��পী' গ��র নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা।

গ�



২. 'আপিন ভগবা�নর �চ�য়ও ব�ড়া?' – কা�ক কথা বলা হ�য়�ছ এবং �কন? অদ�ৃ হিরদার �কান ভ�ল �মা কর�ব না? হিরদা পিুলশ
�স�জ িকভা�ব মা�ারমশাই�ক �বাকা বািন�য়িছ�লন?

৩. গ� ��ন হিরদা �কন গ�ীর হ�য় িগ�য়িছল? এই গ�� �দখা�না 'জবর �খলািটর' বণ�না দাও। হিরদা িক কা� ঘিট�য়িছল?

৪. ব��পী গ� অনসুা�র হিরদার চির�িট বণ�না ক�রা। স��াসীর পিরচয় দাও। এই গ�� উি�িখত স��ার বণ�না দাও। হিরদার
দাির���র জীবনিচ� িন�জর ভাষায় আ�লাচনা ক�রা।

৫. 'তা�ত �যআমার ঢং ন� হ�য় যায়' – উি�িটর মধ�িদ�য় ব�া �কান স�ত�র �িত ইি�ত ক�র�ছন? হিরদা গ�ীর হ�য়িছ�লন �কন?

৬. �ক অনায়া�স �সানাও মািড়�য় চ�ল �য�ত পা�র? ব�া চির��র �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।

অদল বদল

১. আ�বগ ভরা গলায় হাসান িক বলল? 'ওআমা�ক ....... কা�ক ব�ল?' – 'ও' বল�ত কার কথা বলা হ�য়�ছ, �স কা�ক কী
িশিখ�য়িছল? অম�ৃতর মা�য়র নাম িক িছল? �ক, কী �ঘাষণা কর�লন?

২. 'বাহািল �বৗিদ' �ক ? পাঠান বাহািল �বৗিদ�ক িক ব�লিছ�লন? পাঠা�নর বলা গ�িট সং���প �লখ।অম�ৃতর মাথায় হঠাৎ িক বিু�
�খ�ল �গল?

৩. �ছ�ল দ�ুটার ম�ধ� তফাৎ িক? 'খাঁিট িজিনস' বল�ত কী �বাঝা�না হ�য়�ছ? তামাশার ব�াপারটা িক? অম�ৃতর জবাব কা�ক বদ�ল
িদ�য়�ছ এবং তার চির�� িক ধর�নর বদল ঘ�ট�ছ?

৪. �কানআওয়াজ মখুিরত হ�য় উঠ�লা? �ছ�ল দ�ুটার ম�ধ� িমল ও অিমল �কাথায়? �াম�ধান কার নাম অদল এবং কার নাম বদল
িদ�লন ? �কানআওয়াজ মখুিরত হ�য় উ�ঠিছল এবং �কন?

নদীর িব��াহ

১. 'নদীর িব��া�হর কারণ �স বিুঝ�ত পািরয়া�ছ' – নদীর িব��া�হর কারণ বল�ত কী �বাঝা�না হ�য়�ছ? ব�া তা িকভা�ব অনমুান
ক�রিছ�লন? নদীর জন� ন�দরচাঁ�দর মায়া �াভািবক �কন?

২. 'িন�জর এই ........ উপ�ভাগ ক�র' – কার পাগলািমর কথা বলা হ�য়�ছ এবং পাগলািমর পিরচয় দাও। �কান ��নিট ন�দর চাঁদ �ক
িপ�ষ িদ�য় িগ�য়িছল?

৩. নদী�ক ভালবাসার �পছ�ন ন�দরচাঁ�দর িক �কিফয়ৎ িছল? ন�দরচাঁ�দর ভয় লাগিছল �কন এবং এই ভ�য়র পিরণিত িক হ�য়িছল?
নদীর পবূ� ও পরবত� �প বণ�না ক�রা।

৪. ন�দরচাঁদ কত বছর ��শন মা�াির কর�ছ? ন�দরচাঁদ িক িন�য় গব� অনভুব কর�তা? তার �কান উপলি� গব��ক �ু� ক�র�ছ?

৫. নদীর িব��াহ গ� অবল��ন ন�দরচাঁ�দর চির� িব��ষণ ক�রা। ন�দরচাঁদ-এর �লখা িচিঠর পিরণিত হ�য়িছল তার কারণ
আ�লাচনা ক�রা।জল�বাহ �ক তার জীব� ম�ন হ�য়িছল �কন?

অসুখী একজন

১. "�সখা�ন িছল ..... কাঠকয়লা" – অসখুী একজন কিবতা অবল��ন শহ�রর এই পিরণিত িকভা�ব হল তা �লখ? "তারপর য�ু এর"
– 'তারপর' বল�ত কী �বাঝা�না হ�য়�ছ? য�ু িকভা�ব ঘটল? য�ু�ক 'র��রআ��য় পাহাড়' বলা হ�য়�ছ �কন?

২. �দবতা�দর শা� হলুদ বলা হ�য়�ছ �কন? "আর �সই .... অ�প�ায়" – �ম�য়িট িক�সর �তীক? �ম�য়িটর অ�প�ার তাৎপয�
িব��ষণ ক�রা। �ম�য়িটর মতৃ� � হল না �কন? �ক পা�য় দাগ ধ�ুয় িদল এবং এই দাগ �ধায়ার তাৎপয� �লখ? র��র দাগ কাল �কন এবং
পঙিতিটর তাৎপয� িব��ষণ ক�রা।

৩. এই কিবতায় কিব িব� শাি�র �য বাত� া িদ�য়�ছন তাআ�লাচনা ক�রা। িমি� বািড়রআ�শপা�শ িক িছল? 'অসখুী একজন'
কিবতার নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা।

কিবতা



আয়আ�রা �বঁ�ধ �বঁ�ধ থািক

১. এই কিবতার নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা? 'আমা�দর জীব�ন' �য িবপ�তার িচ� পাওয়া যায় তা িন�জর ভাষায় �লখ।
'িশ��দর শব' বল�ত কিব কী বিুঝ�য়�ছন? পিৃথবীর �ব�ঁচ থাকা িন�য় কিবর সংশ�য়র এর কারণ িক? কিব িন�জ�দর িভখারী
ব�ল�ছন �কন?

২. কা�দর ঘর উ�ড় �গ�ছ এবং �কন? কিব �ব�ঁধ থাকার ��য়াজনীয়তা �কন অনভুব ক�র�ছন? কিব �কন ব�ল�ছন 'আমা�দর ডান
পা�শ �স'?

৩. "আমা�দর পথ �নইআর" – কিবর এরকম উি�র কারণ িক এবং িতিন এর জন� িক করনীয় ম�ন ক�রন? �কাথাও িকছ� না
থাকার কারণ কী?

আি�কা

১. "িচরিচ� িদ�য় .... ইিতহা�স" – কা�ক একথা বলা হ�য়�ছ? কীভা�ব তার অপমািনত ইিতহা�স িচরিচ� মিু�ত হল? সভ�তার �শষ
পণু�বাণী'িট কী?

২. "এল ওরা �লাহার হাতকিড় িন�য়" – ওরা কারা? ও�দর ন� ��পর পিরচয় দাও। '�লাহার কাতকিড়' িন�য়আসার তাৎপয� �ল�খা।
কিব 'ছায়াবতৃা' স��ক� কী ব�ল�ছন তা �ল�খা। কিব কা�ক মানবীর �া�র দাঁড়া�ত ব�ল�ছন এবং তা�ক'মানহারা মানবী' বলা হ�য়�ছ
�কন?

৩. 'অ�ভ�িন' বল�ত কিব কী বিুঝ�য়�ছন? এই কিবতায় কিব কা�দর প � ব�ল�ছন? 'মানষু ধরার দল' বল�ত কিব কী বিুঝ�য়�ছন?
কিব �কন 'যগুা��রর কিব'-�কআ�ান কর�ছন?

৪. 'কৃপণআ�লার অ�ঃপ�ুর' এবং 'অপমািনত ইিতহা�স' আি�কার �য ছিব কিব ত� �ল ধ�র�ছন তার আ�লাচনা ক�রা। এই কিবতায়
সা�াজ�বাদী শি�র িব��� �য �িতবাদ উ�ঠ�ছ তা �ল�খা।

অিভ�ষক

১. 'হা িধক �মা�র' - ব�া িন�জ�ক �কন িধ�ার িদ�য়�ছন? পাঠ�াংশ অবল��ন তার চির�আ�লাচনা ক�রা। �মঘনা�দর �রা�ষর
পিরচয় দাও। '�মঘবাহন' �ক এবং �স হািস�ব �কন?

২. কুমা�রর চির��র/ই�িজৎ চির��র পিরচয় দাও। 'হায়, িবিধ .... �িত' - কার উি� ? এরকম উি�িটর কারন কী? রাব�নর
সাজস�ার কারণ িক? ল�া ক��নর কারণ িক?

৩. রাবন ও ই�িজৎ এর সা�াৎ ক�থাপকথন িন�জর ভাষায় �লখ। 'অ�ুরািশ-সতুা' �ক? িতিন কী উ�র িদ�লন? 'আর একবার ....
আ�া �মা�র' - �কানআ�দশর কথা বলা হ�য়�ছ? উি�িটর তাৎপয� িবচার ক�রা।

�ল�য়া�াস

১. এই কিবতায় 'মহািনশার' �শ�ষ �ক, িকভা�বআ�স? কিব কা�দর, �কন জয়�িন কর�ত ব�ল�ছন? এই কিবতায় কিব �লয়�ক
�কান �কান িব�শষ�ন উ��খ ক�র�ছন এবং এই িব�শষণ �িলর তাৎপয� �ল�খা।

২. 'মা�ভঃ' শ��র অথ� কী? এই কিবতায় কিব কা�ক 'ভয়ংকর' ব�ল�ছন এবং �স িকভা�বআস�ছ?

৩. 'কাল ভয়ংকর .... আ�স স�ুর' - কাল-ভয়ংকর �ক? স�ুর �কন 'কাল-ভয়ংকর'-এর �প ধারণ ক�র�ছ? উি�িটর তাৎপয� িবচার
ক�রা। 'নতূ�নর' �কতন বল�ত কিব কী বিুঝ�য়�ছন?

৪. ' এই কিবতায় কিব ভাঙা-গড়ার �য ছিব ফুিট�য় ত� �ল�ছন তা িন�জর ভাষায় �লখ। '�াদশ ... নয়নকটায়' - এই উি�িটর ম�ধ� িদ�য়
কিবতায় �য �বপরীত� আ�ছ, তার িন�জর ভাষায় �ল�খা।

িস�ুতী�র

১. 'িস�ুতী�র' কিবতা অবল��ন ম�নাহর �দশিটর বণ�না দাও। কিব র�ার সা�থ কার ত�লনা ক�র�ছন এবং তার �পিচ� িন�জর



ভাষায় �ল�খা।

২. প�কন�া কা�দর বলা হ�য়�ছ? প�কন�া িকভা�ব �চতনা িফ�র �পল তার িন�জর ভাষায় �লখ। বালা �ক ? তার িব��য়র কারণ
িক? ম�হৗষিধ িক িদ�য় �তির হ�য়িছল?

৩. সখী�দরআ�া িদ�য়িছল এবং �কন? '�পাতিল' শ��র অথ� িক? এই কিবতা অবল��ন প�া চির�আ�লাচনা ক�রা। ব�া �কন
িনরাশ হ�ত চান না?

৪. িনর�ন �ক? তার কা�ছ �ক, �কন কৃপা �াথ�না করিছল? প�াবতী �ক �দ�খ প�ার ভাবনা ও �িতি�য়া আ�লাচনা ক�রা।

অ��র িব��� গান

১. 'গা�নর বম� আজ প�ড়িছ গা�য়' - ব�া �কন গা�নর বম� গা�য় প�ড়�ছন? এই কিবতার িবষয়ব� িন�জর ভাষায় আ�লাচনা ক�রা।

২. 'অ� রা�খা .... পা�য়' - কার উ���শ� এমনআ�বদন? এইরকমআ�বদ�নর কারণ িক? একটা �কািকল িক কর�ত পার�ব ব�ল
কিবরআশা?

৩. কিব িকভা�ব হাত নািড়�য় ব�ুলট তাড়ান? কিব �কাথায় র� �মা�ছন? গা�নর স�� ঋিষ বাল�কর স�ক� িট �কমন?

হাির�য় যাওয়া কািল কলম

১. এই �ব�� বিণ�ত সব�চ�য় দািম কলমিটর দাম কত? ফাউ��ন�পন বাংলায় িক না�ম পিরিচত? এই �প�নর জ� ইিতহাস �লখ।

২. কািল-কল�মর �িত ভা�লাবাসা এই �ব�� িকভা�ব ফু�ট উ�ঠ�ছ তাআ�লাচনা ক�রা। িলিপ কুশলী কা�দর ব�ল? লখ�কর �থম
ফাউন�টন�পন �কনার অিভ�তা িক�প িছ�লা?

৩. এই �ব��র নামকর�ণর সাথ�কতাআ�লাচনা ক�রা। "ত� িম সবল ...... ধ�র নাওআিম মতৃ" - এই ম��ব�র �াসি�কতাআ�লাচনা
ক�রা। �মাগল দরবা�র কা�দর খািতর �কমন িছল তা এই �ব� �থ�কআ�লাচনা ক�রা।

৪. �াবি�ক কলম�ক ত�রায়া�লর �চ�য়ও শি�ধর ব�ল�ছন �কন? এই �ব� অনসুা�র িবিভ� রকম �দায়া�তর পিরচয় দাও।

৫. সহ�জ কালী �তরীর প�িত বণ�না দাও।

বাংলা ভাষায় িব�ান

১. বাংলা ভাষায় িব�ান চচ� ার অসিুবধা এবং তার �থ�ক উ�র�ণর উপায় �িলআ�লাচনা ক�রা। 'ি�িবধ' ধারা স��ক� আ�লাচনা
ক�রা।

২. '�ব�ািনক স�ভ� ' বল�ত কী �বাঝায়? বাংলা ভাষায় �ব�ািনক স�ভ� রচনার জন� �কমন রচনার প�িত দরকার ব�ল ম�ন
ক�র�ছন �লখক? ল�ণা ও ব��না িক?

৩. 'এ�ত রচনা উৎকট হয়' - �কান কার�ন রচনা উৎকট হয় এবং এর �িতকার িক? �কান �দাষ �থ�ক বাংলা �ব�ািনক সািহত��ক
ম�ু হ�ত হ�ব এবং িকভা�ব তা স�ব?

৪. কলকাতা িব�িবদ�ালয় িনয�ু ভাষা সিমিত কত সা�ল গিঠত হ�য়িছল? এই সিমিতর সদস� কারা িছ�লন? তা�দর ��চ�া কতটা
সফল হ�য়িছল?

িসরাজ��ৗলা

১. িসরাজউ��ৗলা নাট�াং�শ িসরাজউ��ৗলা �য চির� পাওয়া যায় তাআ�লাচনা ক�রা। 'আমার এই ..... �মা ক�রা' - ব�া কাঁ�ধর
কা�ছ �কান অ�মতা �কাশ ক�র�ছন? যার উ���শ� এ কথা বলা হ�য়�ছ ম�ব� ��ন তার িক �িতি�য়া হয়?

�ব�

নাটক



২. 'আপনা�দর কা�ছ .... এই িব�াস িদন' - কা�দর কা�ছ ব�া িভ�া চান? িতিন িকআ�াস �ত�াশা ক�রন? িসরা�জর �দশ���মর
পিরচয় দাও। �কন 'বাংলার ভাগ�াকা�শ দ�ুয�া�গর ঘনঘটা' �ন�ম এ�সিছল?

৩. 'জািন না, ..... রা�ুসী পলািশ' - পলািশ নামকর�ণর কারণ �লখ। উি�িটর তাৎপয� আ�লাচনা ক�রা। িসরাজ কা�দর কা�ছ
সাহা�য�র জন�আ�বদন জািন�য়�ছন? �কন িতিন এ সাহা�য�র �ত�াশী হ�য়�ছন?

৪. 'িক� ভ�তার অ�যাগ� �তামরা' - কা�ক উ��শ� ক�র এবং �কন এই কথািট বলা হ�য়�ছ? কলকাতা জ�য়র ইিতহাস সং���প
�লখ। িসরা�জর নবািবর পিরনাম িক হ�য়িছল?

�কািন

১. �কািনর পািরবািরক জীব�নর পিরচয় দাও। ি��া িকভা�ব পিনর জীব�নর ��রণা িহ�স�ব কাজ ক�রিছল তা স��ক� আ�লাচনা
ক�রা। ��ট চ�াি�য়নিশ�পর িব��� �য ষড়য� হ�য়িছল তার িববরণ দাও।

২. লীলাবতী �ক এবং তার িব��াহী হওয়ার কারণ িক? জিুপটার �া�ব ি�িত�শর িব���আনা অিভ�যাগ��লা িক িছল? এ�িলর
উ��র ি�িত�শর ব�ব� িক িছল?

৩. '�কািন' উপন�াস অবল��ন �কািন চির�িট িব��ষণ ক�রা। 'এটা ব�ুকর ম�ধ� প�ুষ রাখকু' - ব�ুকর ম�ধ� িক প�ুষ রাখার কথা
এখা�ন বলা হ�য়�ছ? এরকম ভাবনার কারন স��� �লখ।

৪. �কািনর দ�ুচা�খ জল ভ�র এ�লা �কন? এরপর িক হ�য়িছল?

সংলাপ রচনা

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�া ব�ব�া িন�য় দইু ব�ুর ক�থাপকথন ৫. ই�ার�ন�টর 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 ��য়াজনীয়তাআ�ছ এই
িন�য় দইু ব�ুর ক�থাপকথন ৮. অিতির� �ব�মলূ� বিৃ� ৯. িবদ�াল�য় পাশ �ফল �থার �চলন

�িত�বদন রচনা

১. র�দান জীবন দান 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 ৮. কন�া�ী �ক� ৯. ভাষা িদবস উদযাপন

�ব�

১. �দনি�ন জীব�ন িব�ান ২. িব�ান ও কুসং�ার ৩. একিট গাছ একিট �াণ ৪. পির�বশ দষূণ ও তার �িতকার/িব� উ�ায়ন ৫.
�তামার জীব�নর ল�� ৬. একিট �ম�ণর অিভ�তা ৭. �তামার ি�য় ঋত� ৮. জীব�নর একিট �রণীয় অিভ�তা ৯. আধিুনক জীব�ন
সংবাদমাধ��মর ভ� িমকা ১০. মাতৃভাষায় িব�ান চচ� া ১১. চির� গঠ�ন �খলাধলুা ১২. কন�া�ী �ক� ১৩. �তামার ি�য় �লখক।

ব�াকরণ ও ব�ানুবাদ

ব�াকরণ ও ব�ানবুা�দর জন� িবিভ� �� প� এবং �ট� �পপার অনশুীলন কর�ত হ�ব।
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