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১. "�সিদনআিপস যাবার প�থ মতৃ� ��য় �থম মতৃ� � �দখল–অনাহা�র মতৃ� �"- এই মতৃ� � �দখার ফ�ল মতৃ� ���য়র �াথিমক �িতি�য়া িক
হ�য়িছল?

২. '�ক বাঁচায়, �ক বাঁ�চ' গ��র নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা। মতৃ� ���য়র বািড়র অব�া �শাচনীয় �কন?

৩. "দাঁত��লা �বর ক�র �স কাম�টর ম�তাই িহং� ভি� ক�র" - �ক কার �িত এ�পআচরণ ক�রিছল? তার এরকমআচর�ণর কারণ
ব�াখ�া ক�রা।

৪. "যা আর �নই.....উ�ব পাগল হ�য়িছল" - দ�ুয�াগিটর বণ�না দাও। এিট িকভা�ব উ�ব�ক �ভািবত ক�রিছল?

৫. "বিুড় শরীর উ�ল �রা�দ ত� বািল�ত িচৎ হ�য় প�ড় রইল" - বিুড়র �চহারা ও �পাশা�কর পিরচয় দাও। তার ত� বািল�ত প�ড়
থাকার কারণ িক? বিুড়র কী অিভ�তা হ�য়িছল?

৬. "আন�ুািনকতাযই �চিলত ধ�ম�র স�� মানব ধ�ম�র সব�চ�য় বড় িব�ভদ ঘিট�য় �দয়" - 'ভারতবষ�' গ� অনসুা�র উি�িটআ�লাচনা
ক�রা। "বচসা �ব�ড় �গল"- বচসার কারণ কী?

৭. "ওটা পাশিবক �াথ�পরতা"- �ক, �কান িবষয়�ক পাশিবক �াথ�পরতা ব�ল উ��খ ক�র�ছ? তার এরকম বলার কারণ িক? "এ
অপরা�ধর �ায়ি�� কী?" - �ক, �কান অপরা�ধর �ায়ি�� কর�ত �চ�য়�ছ? িন�জ�ক অপরাধী ম�ন ক�র�ছ �কন?

৮. 'ভাত' গ��র নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা। "আসল বাদাটার....আর উ��দ"- উ�বআসল বাংলা খুঁজ�ত �য�ত পা�র না
�কন? আসল বাদা �কাথায় িকভা�ব �থ�ক যায়?

৯. "কত�ন �স এই মারমখুী.....�ক জা�ন" - '�স' বল�ত কার কথা বলা হ�য়�ছ? �কান ঘটনার �িত এ ম�ব� করা হ�য়�ছ?
উ��জনাপণূ� ঘটনািটর িববরণ দাও। �স '�মশআবছা হ�য় �গল' �কন?

কিবতা

১. "কিঠ�ন�র ভা�লাবািসলাম" - কিঠন�ক ভা�লাবাসার কারণ িক? "জািনলাম এ জগৎ/�� নয়" - '�পনারা�ণর কূ�ল' কিবতা
অবল��ন কিবর এই ভাবনার তাৎপয� �লখ?

২. "�প-নারা�নর কু�ল/�জ�গ উিঠলাম" - �ক �জ�গ উঠ�লন? �জ�গ ওঠার আসল অথ� িব��ষণ ক�রা। এই কিবতার নামকর�ণর
সাথ�কতা িবচার ক�রা।

৩. 'িশকার' কিবতায় �কান ঋত�র কথা আ�ছ এবং তা িকভা�ব জানা যায়? সভ� মান�ুষর উপি�িত িকভা�ব অরণ� �ংস ক�র তাই
কিবতা অবল��ন �ল�খা। "নাগিরক লালসায়... আঁধা�র" - উি�িটর অ�িন�িহত অথ� িব��ষণ ক�রা।

৪. '��নরতা জননীর পা�শ' কিবতায় কিব জননী�ক ��নরতা ব�ল�ছন �কন? এই কিবতায় সামািজক অব��য়র ম�ধ�ও �য
মানবতা�বা�ধর �কাশ ঘ�ট�ছ তা �লখ। এ কিবতায় কিব িকভা�ব জননীর �চা�খর জল �মাছা�ত �চ�য়�ছন?

৫. "...ঐ সবজু ভীষণ দরকার" - 'ঐ সবজু' বল�ত কিব কী বিুঝ�য়�ছন এবং তা দরকার �কন? "শহ�রর অসখু...খায়" - 'শহ�রর অসখু'
কী? িক অসখু িনরাম�য়র জন� কিব িক কর�ত ব�ল�ছন?

৬. '�চাখ �তা সবজু চায়" - এর মধ� িদ�য় কিব িক �বাঝা�ত �চ�য়�ছন? "আমার দরকার �ধু গাছ �দখা" - ব�া �ক? তাঁর গাছ �দখা
দরকার �কন?

৭. 'ম�য়ার �দশ' কিবতার �াকৃিতক �সৗ��য�র আড়া�ল �মজীবী মান�ুষর �য বা�ব জীব�নর ��প িচি�ত হ�য়�ছ তাআ�লাচনা
ক�রা। নাগিরক সভ�তা িকভা�ব �াম� জীবন�ক �াস ক�র�ছ তা এই কিবতা অবল��ন �ল�খা।



৮. "আমার �াি�র.... ম�য়ার গ�" - 'আমার' বল�ত কার কথা বলা হ�য়�ছ? এমন কামনার কারণ িক? ব�া �কাথায় �কাথায় ম�য়ার
গ� �প�ত �চ�য়�ছন এবং �কন?

৯. "গাছআ�না.... আিম �দিখ" - কিবর এই অন�ুরা�ধর কারণ িক?

১০. "�কন ভা�লাবাসা.... মলূ��বাধ" - ভা�লাবাসা, সমাজ ও মলূ��বা�ধর কথা কিব �কন ব�ল�ছনআ�লাচনা ক�রা।

নাটক

১. "এই ঘ�রর ম�ধ� জীবন�ক উপলি� করা যা�বনা" - জীবন�ক উপলি� করার জন� ব� িক ক�রিছ�লন? �শ�ষ তার িক�প
অিভ�তা হ�য়িছল? 'িবভব' নাট�কর নাট�রীিতর �য নত�ন� �কাশ �প�য়�ছ তাআ�লাচনা ক�রা।

২. "বিু�টা িক ক�র এ�লা তা বিল" - বিু� বল�ত কী �বাঝা�না হ�য়�ছ? বিু�িট �কমন ক�র এ�সিছল তা �লখ।অভা�ব িচ� 'িবভব'
নাট�ক িকভা�ব �কাশ �প�য়�ছ তা �লখ?

৩. "আর একবার এক মারািঠ তামাশায় �দ�খিছলাম" ব�া মারািঠ তামাশায় িক �দ�খিছ�লন? �কান �স�� এই উি�?

৪. আই�জন�াইন সা�হব �ক? িতিন কা�জর অিভনয় �দ�খ উ�িসত হ�য়িছ�লন? �সই অিভন�য়র সংি�� বণ�না দাও।

৫. নানা র�ঙর িদন�িল একা� নাটক িহ�স�ব কতখািন সাথ�কতাআ�লাচনা ক�রা। এই নাট�ক উ��িখত 'পিব�তার তার নামাবলী' িট
িক এবং তা �কান িদন, িকভা�ব ফাঁস হ�য় িগ�য়িছল?

৬. "িশ��ক �য-মানষু....কালীনাথ" - এই ম�ব�িট তাৎপয� �ল�খা। এই নাটক অনসুা�র রজনীকা� চ��াপাধ�ায় চির� িব��ষণ ক�রা।

৭. "অিভ�নতা মা�ন একটা চাকর .... একমা� কত� ব�" - ব�ার একথা তাৎপয� আ�লাচনা ক�রা। "আমা�দর িদন ফুির�য়�ছ" - ব�ার
এরকম উি�র কারণ িক?

আ�জ�ািতক কিবতা / ভারতীয় গ�

১. 'পড়�ত জা�ন এমন এক মজ�ুরর ��' কিবতা অনসুা�র কিবর ইিতহাস �চতনা ও সমাজ �চতনার �য পিরচয় পাওয়া যায় তা
আ�লাচনা ক�রা। "...রাজারা িক পাথর ঘা�ড় ক�রআনত?" - কারা, �কন পাথর ঘা�ড় ক�র এ�নিছল?

২. "ভারত জয় ... একলাই নািক?" - আ�লকজা�া�রর পিরচয় দাও। এই ���র মাধ��ম ব�া িক বল�ত �চ�য়�ছন? 'জ�য়াৎস�বর
�ভাগ' যারা বানাত তা�দর �িত কিবর িক ম�নাভাব �কাশ �প�য়�ছ?

৩. "... �সই স��ায় �কাথায় �গল রাজিমি�র?" - রাজিমি�রআিক িনম�াণ ক�রিছল? এই ���র মাধ��ম ব�া িক বল�ত �চ�য়�ছন?
'পড়�ত জা�ন এমন এক মজ�ুরর ��' কিবতা মজ�ুরর �� ��লার �াসি�কতা িবচার ক�রা।

৪. "পা�াসা�হ�ব �পৗ��ছ একআ�য� ঘটনার কথা জান�ত পাির" - আ�য� ঘটনািট িক? �� নান�কর হা�তর ছাপ �কাথায় �ল�গ
র�য়�ছ এবং এই �স�� বিণ�ত ঘটনািট উ��খ ক�রা।

৫. "আমার �চা�খর জল" - ব�া �চা�খ কখন জলআ�স? ব�া কা�দর জন� �চা�খর জল উৎসগ� ক�র�ছন?

৬. "গ�টা আমা�দর �� �ল �শানা�না হল" - গ�টা িক? �� �ল গ�টা ��ন �লখক�কর িক �িতি�য়া হ�য়িছল? ঝ�ড়র �ব�গআসা ��ন
�ক িকভা�ব থামা�না হ�য়িছল?

পণূ� া� সহায়ক ��

১. "হাত বাড়াও, তা�ক সাহায� ক�রা" - �লখক কা�ক, িকভা�ব, �কন সাহায� কর�ত ব�ল�ছন? "স� িলকিল�কআ�লু িদ�য় �সই সব
খিুন�দর �স শনা� কর�ছ" - �ক শনা� কর�ছ? কা�দর, �কন খিুন বলা হ�য়�ছ?

২. "�চংমা�নর মাথায় আকাশ �ভ�ঙ প�ড়" - �চংমান �ক? তার মাথায় আকাশ �ভ�ঙ প�ড়িছল �কন? তার �চাখ কপা�ল ওঠার কারণ
িক?

৩. "আজ ইং�রজ �নই.....ব�ায়" - �কান ব�ব�ার কথা এখা�ন বলা হ�য়�ছ? যখন ব�ায় ইং�রজরা ব�ীিশিবর �তির ক�রিছল তখন



�সখানকার পির�বশ �কমন িছল? এই রচনা অবল��ন �লখ�কর রাজাভাতখাওয়া �থ�ক সা�ালবািড় অি� যা�াপ�থর বণ�না দাও।

৪. 'আমার বাংলা' ���র ভ� িমকা অং�শর �াসি�কতাআ�লাচনা ক�রা।

৫. 'ছািতর বদ�ল হািত' রচনা অবল��ন গা�রাপাহািড়�দর ওপর জিমদার�দর �শাষণ ও অত�াচার বণ�না ক�রা।

৬. 'ক�লর কলকাতা' রচনা অবল��ন কলকাতা ���প ওঠার কারণ বল�ত �লখক িক বিুঝ�য়�ছন এবং এর ফ�ল িক হ�য়িছল? �মানা
ঠাকুর তার কলকাতার �ম�নর �য বণ�না িদ�য়�ছন তা �ল�খা।

ভাষা

১. �পমলূ কা�ক ব�ল? উদাহরণসহ �াধীন ও পরাধীন �পম�ূলর পিরচয় দাও। �ত�য় কা�ক ব�ল? ব�বহািরক ��য়া�গর অব�ান
অনযুায়ী �ত�য় �ক কয়িট ভা�গ ভাগ করা যায় ও িক িক? �িতিট ভা�গর একিট উদাহরণ দাও।

২. ভাষািব�ান িক? ভাষািব�া�নরআ�লাচনার প�িত �িলর সংি�� পিরচয় দাও। ভাষািব�ান ও ভাষাত��র ম�ধ� পাথ�ক�
�ল�খা।

৩. '���িন' ও য�ু�িন কা�ক ব�ল উদাহরণসহআ�লাচনা ক�রা। খ��িনর অপর নাম িক?

৪. শ�াথ� পিরবত� �নর ধারা কয়িট ভা�গ িবভ� এবং িক িক? �য�কা�না একিট ভাগ উদাহরণসহআ�লাচনা ক�রা। শ�াথ�
পিরবত� �নর কারণ উ��খ ক�রা।

বাঙািলর িশ�, সািহত� ও সং�� িত

১. বাংলা চলি���র ইিতহা�স সত�িজৎ রায় / ঋি�ক ঘটক / মণৃাল �সন -এর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

২. বাংলা গা�নর ইিতহা�স কাজী নজ�ল ইসলাম / রবী�নাথ ঠাকুর / ি��জ�লাল রায় / মা�া �দ -এর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

৩. িচিকৎসা িব�া�নর ইিতহা�স িবধানচ� রায় / কাদি�নী বসু -এর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

৪. িব�ান চচ� া ও গ�বষণায় জগদীশচ� বসু / আচায� �ফু� চ� রায় -এর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

৫. 'পট' শ�িটর অথ� িক? এই িশ�িট স��ক� আ�লাচনা ক�রা বাঙািল িশ�চচ� ায় যািমনী রা�য়র অবদানআ�লাচনা ক�রা।

৬. জাতীয় ওআ�জ�ািতক ি��ক�ট �সৗরভ গ��াপাধ�া�য়র অবদানআ�লাচনা ক�রা। রামায়�ণ বিণ�ত কািহনী অনসুা�র দাবা �খলার
��া �ক? এই �খলায় বাঙািলর সাফল� আ�লাচনা ক�রা।

�ব�

১. �খলাধলুা িশ�ার অ�, �ম�ণর উপকািরতা, িব� উ�ায়ন, িশ� �ম, পির�বশ দষূণ ও তার �িতকার, বই পড়া, �দনি�ন জীব�ন
িব�ান, িশ�া িব�া�র গণমাধ��মর ভ� িমকা, হাির�য় যাওয়ার �নই মানা, আমা�দর �দশ ভারতবষ�।

২. গা�ছর কথা, শি� স�া�ন মানষু, মানবত�, জাতীয় সংহিত, নারীর ময�াদা, ঐক� ও শাি�, সম�য়র মলূ�, চলভাষ ছাড়া চলমান
জীবন অচল, আধিুনক জীব�ন িব�াপন, আধিুনক জীব�ন ব�ৃাবাস

৩. রবী�নাথ ঠাকুর, �ামী িব�বকান�, �সয়দ মজুতবাআলী, জগদীশচ� বস,ু অমত� � �সন, বি�মচ� চ��াপাধ�ায়, জীবনান� দাশ,
রাজা রাম�মাহন রায়।
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