বফশল ানুীরন-২
শ্রেবি- লষ্ঠ
বফলয়-ফাাংরা
পূি ণভানাঃ ৫০

ভয়াঃ ১ ঘণ্টা ১৫ বভবনট

ক-াাং (সৃজনীর)
বনশচ উশেবিত উদ্দীক দুাআটি ভশনাশমাগ শে াংবিষ্ট প্রশ্নগুশরায উত্তয দাাঃ
১। ফ ণনাা ঝে াঅম্পাশন প্রতযন্ত গ্রাভগুশরায াফস্থা মিন খুফ বয়াফ তিন রাবফফ তায ফন্ধুশদয বনশয় দুগ ণত ভানুশলয াশ
দাাঁোশত চাাআর। ফন্ধুযা স্বতাঃস্ফূতণবাশফ যাবজ না য়ায় রাবফফ বনশজাআ ছুশট শ্রগর দুগ ণত এরাকায় এফাং বনযর বযেভ কশয
দুগ ণতশদয াায্য কযশত রাগর।
(ক) কত ভাশনয প্রকৃত নাভ কী?
১
(ি) “শ্রতাভযাাআ াঅভায শ্রছশর,ফাফা” – বৃদ্ধ শ্ররাকটি একথা ফশরবছশরন শ্রকন?
২
(গ) উদ্দীশকয রাবফশফয ফন্ধুশদয াশথ „শ্রতারাে‟ গশেয শ্রকান চবযশেয বফাদৃশ্য বযরবিত য়? ব্যাখ্যা কয।
৩
(ঘ) „শ্রতারাে‟ গশেয াবুয াায় ভানুশলয শ্রফা কযায বছশন শ্রম শ্রপ্রযিা কাজ কশযশছ উদ্দীশকয রাবফশফয ভাশঝ শ্রাআ
একাআ শ্রপ্রযিা কাজ কশযশছ – ভন্তব্যটি মাচাাআ কয।
৪
২। ভাদায শ্রতশযা ভানুশলয শ্রফায় বনশজশক উৎগ ণ কশযবছশরন । তাাঁয শ্রফায শথ জাবত-ধভ ণ-ফি ণ শ্রকাশনা ফাধা সৃবষ্ট কশযবন।
ফবকছুশক বছশন শ্রপশর ভানুলশকাআ বতবন ফশচশয় ফে কশয শ্রদশিশছন।
(ক) “ভানুল জাবত” কবফতাটি শ্রকান কাব্যগ্রন্থ শ্রথশক শ্রনয়া শয়শছ?
১
(ি) „ববতশয ফাযাআ ভান যাঙা‟- একথা দ্বাযা কী শ্রফাঝাশনা শয়শছ?
২
(গ) উদ্দীশক „ভানুল জাবত‟ কবফতায শ্রকান বদকটি ফুশট উশেশছ? ব্যািা কশযা।
৩
(ঘ) “উদ্দীক এফাং „ভানুল জাবত‟ কবফতায মূরবাফ এক  াববন্ন” – শ্রতাভায উত্তশযয শি মৄবি শ্রদিা।
৪

ণ
ি-াাং (ফহু বনফাচবন)
বনম্নবরবিত ফহুবনফ ণাচবন প্রশ্নগুশরায ঠিক উত্তয িাতায় শ্ররিাঃ

[প্রবতটি প্রশশ্নয ভান-১]

বনশচয উদ্দীকটি ে এফাং ১  ২ নাং প্রশশ্নয উত্তয দাাঃ
তাবপয়া বফশ্ববফদ্যারশয় ববতণ য়ায শয শ্রাআশম শয ফফা শুরু কশযশছ ,তায াঅয গ্রাশভ বপশয মায়া য়বন ভাশঝ ভশে
শ্রফোশত মায়া ছাো। এিন াঅয শ্র গ্রাশভয চভৎকায প্রাকৃবতক বযশফ শ্রদিশত ায় না। তাবপয়া বাশফ এফায ছুটিশত শ্র
গ্রাশভ বপশয খুফ ভজা কশয ফুর,াবি,গাছ,নদী শ্রদিশফ।
১। তাবপয়ায গ্রাশভ মায়ায াঅগ্র „বঝশঙ ফুর‟ কবফতায শ্রকান চযিটিশত ফুশট উশেশছ?
(ক) বাশরাফাব ভাটি-ভা‟য় (ি) ঝরভর শ্রদাশরা দুর (গ) ভযা ভাচাশনয শ্রদ (ঘ) বয জাপযাবন শ্রফ
২। „বঝশঙ ফুর‟ কবফতায াশথ তুরনীয় শ্রম বফলয়টি উদ্দীশক যশয়শছ তা শরা –
ণ
ⅰ.ভানফশপ্রভ ⅱ.প্রকৃবতশপ্রভ ⅲ.শ্রৌন্দমশপ্রভ
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ⅰⅱ (ি) ⅰ ⅲ (গ) ⅱ ⅲ (ঘ)ⅰ,ⅱ ⅲ
৩। কত ভান কত াশর মৃতুযফযি কশযন?
(ক) ১৯৯৫ াশর (ি) ১৯৯৬ াশর (গ) ১৯৯৭ াশর (ঘ) ১৯৯৮ াশর

৪। „ারকা‟ কী?
(ক) স্বগ ণ (ি) ভতণয (গ) াবি (ঘ) বনরীভা
৫। ফ ভানুলাআ ভান বাশফ কী শ্রফাশঝ?
ⅰ.ফাংশগৌযফ ⅱ. ক্ষুধা  তৃষ্ণায জ্বারা ⅲ. ীতাতশয ানুভূবত
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ⅰ ⅱ (ি) ⅰ ⅲ (গ) ⅱ ⅲ (ঘ)ⅰ,ⅱ ⅲ
৬। কাশরা াঅয াদায শ্রবদাশবদ ভানুশলয শ্রকাথায় থাশক ?
(ক) শ্রদশ (ি) ভাশজ (গ) ববতশয (ঘ) ফাাআশয
৭। কত ফছয ফয়শ কবফ শতযন্দ্রনাথ দত্ত মৃতযফযি কশযন?
(ক) বে ফছয (ি) চবে ফছয (গ) ঞ্চা ফছয (ঘ) লাট ফছয
৮। „ভানুল জাবত‟ কবফতায় বনবির জগৎ শ্রকভন?
(ক) ব্যস্ততাভয় (ি) মন্ত্রিাভয় (গ) াঅনন্দভয় (ঘ) ব্রহ্মভয়
বনশচয উদ্দীকটি ে এফাং ৯  ১০ নাং প্রশশ্নয উত্তয দাাঃ
ত্নী ভভতাজ শ্রফগশভয স্মৃবতয উশদ্দশ বাযশতয াঅগ্রায় ম্রাট াজাান বনভ ণাি কশযন তাজভর। প্রায় বফ াজায েবভক ২১
ফছশয তাজভর নাভক স্মৃবতশৌধটি বনভ ণাি কশযন।
৯। উদ্দীক এফাং „নীরনদ াঅয বযাবভশেয শ্রদ‟ যচনায় উশে এশশছ ⅰ. াআবতা ⅱ. ঐবতহ্য ⅲ. ভানফকীবতণ
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ⅰ ⅱ (ি) ⅰ ⅲ (গ) ⅱ ⅲ (ঘ) ⅰ,ⅱ ⅲ
১০। উদ্দীশকয তাজভশরয াশথ „নীরনদ াঅয বযাবভশেয শ্রদ‟ যচনায শ্রকান বজবনটিয াশথ াদৃশ্য যশয়শছ?
(ক) বযাবভশেয (ি) শ্রযশস্তাযাাঁয (গ) নীরনশদয (ঘ) সুদাবনশদয
১১। শ্রযশস্তাযাাঁয় িাফায ভয় শ্ররিশকয প্রাি কাাঁদবছরⅰ.ভাশছয শ্রঝাশরয জন্য ⅱ. াঅত চার াঅয উশেবাজায জন্য ⅲ.শ্রানামুশগয োর  টল্বাজায জন্য
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ⅰⅱ (ি) ⅰ ⅲ (গ) ⅱ  ⅲ (ঘ) ⅰ,ⅱ ⅲ
১২। শ্রপ্রৌঢ়া নাযী াবুশক কত টাকায শ্রনাট বদশত শ্রগশরন?
(ক) াাঁচ টাকায (ি) দ টাকায (গ) বফ টাকায (ঘ) ঞ্চা টাকায
১৩। াবুয ভাশয়য নাভ কী?
(ক) বজতুন বফবফ (ি) জবভরা শ্রফগভ
(গ) জবযভন বফবফ (ঘ) জয়তুন শ্রফগভ
১৪। „চাঙাবয‟ ব্দটিয াথ ণ বক?
(ক) ঝুবে (ি) ঝার (গ) ঝে (ঘ) মুবে
১৫। „বঝশঙ ফুর‟ স্বশগ ণ শ্রমশত চায় না শ্রকান কাযশি?
(ক) স্বগ ণশক বাশরাফাশ না ফশর (ি) স্বশগ ণ মায়া ম্ভফ নয় ফশর
(গ) াঅকাশ শ্রমশত চায় ফশর (ঘ) ভাটি ভাশয়য কাশছ থাকশফ ফশর
১৬। „ফনভ‟ গ্রন্থটিয যচবয়তা শ্রক?
(ক) মুাম্মদ ীদুো (ি) বয়দ মুজতফা াঅরী
(গ) কত ভান (ঘ) যবপকুর াআরাভ

১৭। শব্দয গেন এফাং একটি শব্দয শে ান্য শব্দয ম্পশকণয াঅশরাচনা ব্যাকযশিয শ্রকান াাংশ য়?
(ক) ধ্ববনতশে (ি) রূতশে (গ) ফাকযতশে (ঘ) ফাগথ ণতশে
১৮। শ্রম-বিয়া ফাশকযয ফা ফিায ভশনাবাশফয পুি ণতা  বযভাবি প্রকা কশয তাশক কী ফশর?
(ক) বফশষ্য (ি) ভাবকা বিয়া (গ) াভাবকা বিয়া (ঘ) বিয়া
১৯। বফশষ্য শব্দয শ্রশল কী শ্রমাগ কশয বফশলি ব্দ গেন কযা য়?
(ক) উগ ণ (ি) ানুগ ণ (গ) বফববি (ঘ) প্রতযয়
২০। শব্দয শয শ্রম বফববি ফশ তাশক কী ফশর?
(ক) নাভ বফববি (ি) দ বফববি (গ) ব্দ বফববি (ঘ) বিয়া বফববি
২১। ব্দশক াধাযিত কয়টি শ্রেবিশত বাগ কযা য়?
(ক) ৩ টি (ি) ৪ টি (গ) ৫ টি (ঘ) ৬ টি
২২। স্বযধ্ববন উচ্চাযশি কয়টি বফলয় বফশলবাশফ গুরুত্বপূি ণ?
(ক) দুাআটি (ি) বতনটি (গ) চাযটি (ঘ) াাঁচটি
২৩। পূশফ ণয  শযয ধ্ববনয প্রবাশফ ধ্ববনয শ্রম বযফতণন য় তাশক কী ফশর?
(ক) প্রবতশফ (ি) ধ্ববন বযফতণন (গ) ধ্ববন শ্ররা (ঘ) ধ্ববন বদ্বত্ব
২৪। একাআ ব্যঞ্জন যয দুফায ব্যফহৃত শর তাশক কী ফশর?
(ক) মৄি ব্যঞ্জন (ি) বদ্বত্ব ব্যঞ্জন (গ) াধাযি মৄি ব্যঞ্জন (ঘ) স্বে মৄিব্যঞ্জন
২৫। ফাাংরা ব্যঞ্জন ধ্ববনয াংখ্যা কতটি?
(ক) ৩২ টি (ি) ৩৩ টি (গ) ৩৭ টি (ঘ) ৩৯ টি
২৬। দুাআ ফা তায শ্রচশয় শ্রফব ব্দ একাশথ মৄি শয় একটি ব্দ বতবযয প্রবিয়াশক কী ফশর?
(ক) বফববি (ি) উগ ণ (গ) ভা (ঘ) বি
২৭। প্রতযয় শব্দয শ্রকাথায় ফশ?
(ক) শয (ি) পূশফ ণ (গ) ভাশঝ (ঘ) শে
২৮। বফশষ্যয বযফশতণ মা ব্যফহৃত য় তাশক কী ফশর?
(ক) বফশলি (ি) ফ ণনাভ (গ) বিয়া (ঘ) াব্যয়
২৯। „াআচ্ছুক‟ ব্দটিশত শ্রকান প্রতযয়টি মৄি শয়শছ?
(ক) –াক (ি) –াআক (গ) –উক (ঘ) -াক
৩০। ব্যঞ্জনফশি ণয াংবিি রূশক কী ফশর?
(ক) কায (ি) বচহ্ন (গ) পরা (ঘ) প্রতীক

