
অনলাইন পরীক্ষা-২ / শ্রেণী- ৫ম / বিষয়- িাাংলা / পুননমানঃ ৫০ / সময়ঃ ১ ঘণ্টা ১৫ বমঃ 

বনচের অনুচেদটি পচে ১ ও ২ নাং ক্রবমচের প্রশ্নগুচলার উত্তর দাওঃ (পাঠ্য িই িবির্ভন ত) 

একটি দেশের শেল্প-সংসৃ্কশি, ইশিহাস-ঐশিশহের যাবিীয় শিেেশি জাদুঘশরই সংরশিি থাশক। দসািারগাাঁ ওশয়র জাদুঘশর ঢুকশি ঢুকশি সবুশজর শিগ্ধ স্পশেশ 

দসাহািার মিটা ভশর দগল। কী চমৎকার একটা দলক, োন্ত পুকুর আর গাছগাছাশলশি ভরা চারপাে। প্রথশমই সবাই ঢুশক পড়শলা দলাক-শেল্প জাদুঘশর। 

জাদুঘরটা সাধারণ জাদুঘর িয়, দলাক-শেশল্পর জাদুঘর। দসািারগাাঁ  দলাক-শেল্প জাদুঘশরর প্রশিষ্ঠািা শেল্পী জয়িুল আশবেীি। শিশি শছশলি অশিক বড় শেল্পী। িাাঁ র 

সংগ্রহ োলায় শগশয় সবাই মুগ্ধ হশয় দগল। আমাশের গ্রামীণ মািুশের তিশর শজশিে পত্রশক বলা হয় দলাক শেল্প। হাসাি সোরই কথাটা বুশিশয় শেশলি। দয 

বাশড়শি জাদুঘরটা করা হশয়শছ িার আশে িাম বড় সেশ ারবাশড়। োরুণ কারুকাজ এর প্রশবে পথ। কত্ত শজশিে দয আশছ দেখবার শেখবার। কাশের তিশর 

শজশিস, মুশখাে, মৃৎপাত্র, মাটির পুিুল, বাাঁ ে, দলাহা-কাসাাঁ র তিশর িািা শজশিস, অলংকার ইিোশে দেশখ সবাই শবশিি। কী সুন্দর জামোশি োশড় আর কী 

বেবহার ওই িকশে কাাঁ থার। এক সময় বাংলাশেশের গ্রাশম গ্রাশম িকশেকাাঁ থা তিশরর দরওয়াজ শছল। িকশেকাাঁ থা দসলাইশয়র অিুশপ্ররণা দমশয়রা আপি পশরশবে 

দথশক দপি। শুধু কিগুশলা সূক্ষ্ম দসলাই আর রং দবরশের িকোর জিেই িকশেকাাঁ থা বলা হয় িা বরং কাাঁ থার প্রশিটি সূশচর দ াাঁ শড়র মশধে লুশকশয় আশছ 

এক একটি পশরবাশরর কাশহিী, িাশের পশরশবে ও জীবিগাথা। 

১) শিশচর কশয়কটি েব্দ ও েব্দাথশ দেওয়া হশলা। উপযুক্ত েব্দটি বাছাই কশর শিশচর বাকেগুশলার শুিেস্থাি পূরণ কশর উত্তরপশত্র দলখঃ ১X৫= ৫ 

েব্দ েব্দাথশ 

গ্রামীণ গ্রামজাি / গ্রামে 

শবশিি অবাক, চমৎকার 

শবশচত্র শবশভন্ন বিশযুক্ত, িকোোর 

মৃৎপাত্র মাটির তিশর শজশিস পত্র 

মুশখাে মুখাবরণ, িকল মুখ 

বাহার দোভা, দসৌন্দযশ 

 

ক. তবোখী দমলায় কারুকাজ করা …………… শজশিস পাওয়া যায়। 

খ. িকশেকাাঁ থার দস কী ……………… ! 

গ. আমরা ………… পশর তবোখী দমলায় ঘুশরশছলাম। 

ঘ. দটপা পুিুল এক ধরশির …………… মাটির শেল্প । 

ে. দসািারগাাঁ শয়র দলাকশেল্প জাদুঘর েেশশি সবাইশক …………… হশি হশব। 

২. শিশচর প্রশ্নগুশলার উত্তর দলশখাঃ        ৫X৩= ১৫ 

ক. জাদুঘশর কী সংরশিি থাশক? দসািারগাাঁ ওশয়র দলাক-শেল্প জাদুঘর সম্পশকশ  বণশিা োও। 

খ. বাংলাশেশের দলাক-শেল্প জাদুঘশরর প্রশিষ্ঠািা দক? িাাঁ র সম্পশকশ  ৪টি বাকে দলশখা। 

গ. দলাক-শেল্প অিেিম উপাোি িকশেকাাঁ থা সম্পশকশ  যা জাশিা শলখ। 

 

 



৩। শিশচর কশবিাংেটুকু পশড় ক, খ, গ ক্রশমক প্রশ্নগুশলার উত্তর শলখঃ      ২+৫+৩= ১০ 

েহশরর পাশিকাশক ডাশক িাশক িাশক 

ঘুম দেয়া মুেশকল হশিশর হাঁ শক । 

শসশড চশল,টিশভ চশল ,বাশজ দটশলশ াি 

েরজায় দবল বাশজ কাি দপশি দোি । 

গশলপশথ দ শরওয়ালা হাাঁ শক আর হাাঁ শট 

দছাটশের হইচই ইেকুল মাশে । 

পল্লীর দসই সুর ভশর যায় মি 

েহুশর জীবি জ্বালা-েব্দদূেণ । 

ক)েহশর ঘুম দেওয়া মুেশকল দকি?                 ২  

খ) কশবিাংশের মূলভাব দলখ।         ৫ 

গ) ‘পল্লীর দসই সুর ভশর যায় মি’- লাইিটি বুশিশয় দলখ।       ৩ 

৪) শিশচর দয দকাশিা পাাঁ চটি যুক্তবণশ দভশে দেখাও, প্রশিটি যুক্তবণশ শেশয় তিরী েব্দ দ্বারা একটি কশর বাকে রচিা কশরা।      ২X৫= ১০ 

 স্ত, ম্প, ষ্ঠ, ঞ্চ, ঞ্জ, িৃ, ম্প্র   

৫) শিশচর অিুশেেটিশি শবরামশচহ্ন বশসশয় উত্তরপশত্র দলখঃ       ৫ 

১৯৭১ সাশলর পাঁশচশে মাচশ  পাশকস্থাশি দসিারা গভীর রাশি িাাঁ শপশয় পশড় দবকার শিরস্ত্র ঘুমন্ত মািুশের উপর আক্রমণ চালায় ঢাকা শবশ্বশবেোলশয়র ছাত্রাবাশস 

বোরাশক আর িািা আবাশসক এলাকায়  

৬) শিশচর অিুশেেটি পশড় দক, কী, দকাথায়, কীভাশব, দকি, কখি, েব্দগুশলার দয দকাশিা পাাঁ চটি একবার বেবহার কশর পাাঁ চটি প্রশ্নশবাধক বাকে তিশর কশরা। 

 ১X৫= ৫ 

সময়টা ১৯৭১ সাশলর ৫ই দসশেম্বর। যশোশরর পাশকস্থাশি ছুটিপুর কোম্প। একটু দূশর দগায়ালহাটি গ্রাশম টহল শেশেশলি পাাঁ চ মুশক্তশযাদ্ধা। এশের দপছশি 

শছশলি লোন্সিাশয়ক িূর মুহাম্মে দেখ। পাশকস্থািী দসিারা দটর দপশয় যায় মুশক্তশযাদ্ধাশের অবস্থাি। রাজাকারশের সহায়িায় শিি শেক দথশক পাশকস্থাশি 

দসিারা িাশেরশক শঘশর দ শল। শকন্তু মুশক্তশযাদ্ধারা েমবার পাত্র িয়। 


