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২০১৯
ফাাংরা - প্রথভ বালা
(নতু ন াঠক্রভ)
ভয় - ৩ ঘন্টা ১৫ মভমনট
১. ঠিক উত্তযটি মনফবাচন করযাাঃ

[১৭× ১ = ১৭]

১.১ তরনয মভরাভাাআ মকান মিকায় তরনয মরখা ছাারনায কথা ফররমছররন?
(ক)ধ্রুফতাযা

(খ)শুকতাযা

(গ)ন্ধ্যাতাযা

(ঘ)যাংভার

১.২ ‚নরেযচাাঁেরক মমলয়া মেয়া চমরয়া মগর‛(ক)৭ নাং ডাউন যারঞ্জায

(খ)৫ নাং ডাউন যারঞ্জায

(গ)৭ নাং াঅ যারঞ্জায

(ঘ)৫ নাং াঅ যারঞ্জায

১.৩ াূফবয মতায ফন্ধ্ু ররন(ক)জগেীফাফু

(খ)যাভো

(গ)মনভাাআফাফু

(ঘ)মগযী ভাাি

১.৪ ‚মমখারন মছর য/মখারন ছমিরয় যাআর‛ -কী ছমিরয় যাআর ?
(ক)ারয়য োগ

(খ)কাঠকয়রা

(গ)মগারাম গাছন (ঘ)প্রাচীন জরতযঙ্গ

১.৫ াঅমেভ মুরগ স্রষ্টায কায প্রমত ারতাল মছর ?
(ক)েয়াভয় মেফতায প্রমত

(খ)কমফয াংগীরতয প্রমত

(গ)মনরজয প্রমত

(ঘ)ধমযিীয প্রমত

১.৬ মকানটি জয় মগাস্বাভীয মরখা কাফযগ্রন্থ ?
(ক)ফাফরযয প্রাথবনা

(খ)ামিফীনা

(গ)রূী ফাাংরা

(ঘ)াতায মালাক

১.৭ যাজরখয ফুয ছদ্মনাভ (ক)ফনপু র

(খ)শ্রীান্থ

(গ)যশুযাভ
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১.৮ ‚ফাাংরা বফজ্ঞামনক প্রফন্ধ্ফামেরত াঅয একটি মোল‛ - প্ররঙ্গ প্রাফমন্ধ্ক মকান প্রফারেয উরেখ
করযরছন?
(ক)াযরনয মযােন

(খ)াল্পমফেযা বয়াংকযী

(গ) ারতয াাঁচ

(ঘ)-ম-ফ-য-র

১.৯ মচনাযা মচযকারাআ মরখায জনয ফযফায করয াঅরছ (ক)তু মর

(খ)মরারঞ্জয রাকা

(গ)াি

(ঘ)নর-খাগিা

১.১০ মক্রয়ারেয রঙ্গ নাভরেয ম্পকব রক ফরর (ক)ভা

(খ)কাযক

(গ)প্রতযয়

(ঘ)মফবমি

১.১১ ‘কথাটা শুরন তরনয মচাখ ভারফবর রয় মগর’ -মনম্নরযখ েটি (ক)রবাধন ে

(খ)কতৃব কাযক

(গ)বন্ধ্ ে

(ঘ)মনমভত্তকাযক

১.১২ মম ভার ভাযভানফ ে েুটিয উবয় োআ মফরলয ও যরেয াথব প্রাধানয ায়, তারক ফরর(ক)তৎুরুল ভা

(খ)কভবধাযয় ভা

(গ)দ্বন্দ্ব ভা

(ঘ)াফযয়ীবাফ ভা

১.১৩ কৃ মত্তফা যাভায়ন যচনা করযন - মনম্নরযখ েটি মকান ভারয উোযন ?
(ক)কভবধাযয় ভা

(খ)তৎুরুল ভা

(গ)ফহুরীম ভা

(ঘ)দ্বন্দ্ব ভা

১.১৪ ‘াঅভারেয ভরধয মাযা ওস্তাে ওাআ কাররা জরর এওতকী ঘলত ।’- ফাকযটি মকান মেমণয ?
(ক)যর ফাকয

(খ)জটির ফাকয

(গ)মমৌমগক ফাকয

(ঘ)মভে ফাকয

১.১৫ মফিাররয গরায় ঘণ্টা ফাাঁধরফ মক - াথবগত মেক মথরক এটি (ক)না-ূচক ফাকয

(খ)রেফাচক ফাকয

(গ)প্রশ্নফাচক ফাকয

(ঘ)প্রাথবনাূচক ফাকয

১.১৬ মক্রয়ায াথব প্রাধানয ায় (ক)কতৃব ফারচয

(খ)বাফফারচয

(গ)কভবফারচয
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১.১৭ তারক টিমকট মকনরত য়মন - ফাকযটিয কতৃব ফারচযয রূ র (ক)তায টিমকট মকনা য়মন

(খ)মতমন টিমকট মকরননমন

(গ)তাাঁয দ্বাযা টিমকট ক্রীত য়মন

(ঘ)মতমন মফনা টিমকরট চরররছন

২. কভ-মফম ২০টি রে প্রশ্নগুমরয উত্তয োওাঃ
২.১ মম-মকারনা চাযটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[১৯× ১ = ১৯]
[৪× ১ = ৪]

২.১.১ ‘াের-ফেররয গল্প’ গ্রাভ প্রধারনয কারন মগরর মতমন কী মঘালনা করযমছররন ?
২.১.২ ‚প্তার ফরিারজায একটা মেন ফহুরূী মরজ রথ মফয ন মযো‛- ফহুরূী কারক ফরর ?
২.১.৩ বারভা মািায় মেরন াূরফবয মক মক ঙ্গী রয়মছর ?
২.১.৪ ‚ূমচরিও নাভ যরয়রছ‛ - ূমচরি কী নাভ মরখামছর ?
২.১.৫ ভামনক ফরোাধযারয়য প্রকৃ ত নাভ কী ?

২.২ মম-মকারনা চাযটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৪× ১ = ৪]

২.২.১ ‚ছিারনা যরয়রছ কারছ েূরয!‛- কী ছিারনা যরয়রছ ?
২.২.২ ‚ছদ্মরফী াবুযাম-ুতা‛ মকন াআন্দ্রমজরতয কারছ এরমছররন ?
২.২.৩ ‚খী রফ াঅজ্ঞা মের‛- ফিা তাাঁয খীরেয কী াঅজ্ঞা মেরয়মছররন ?
২.২.৪ ‘াুখী একজন’ কমফতাটি মক ফাাংরায় তযজভা করযরছন ?
২.২.৫ ‚প্ররয় ফরয়ও াঅরছ মর‛- ‘প্ররয়’ ফন করযও াময কাযন কী ?
২.৩ মম-মকারনা মতনটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৩× ১ = ৩]

২.৩.১ ‚মানায মোয়াত করভ মম তযাআ রতা‛- তা মরখক কীবারফ মজরনমছররন?
২.৩.২ মোকানোয মরখকমক করভ মফমক্র কযায াঅরগ কী জােু মেমখরয়মছররন ?
২.৩.৩ মছরররফরায় যাজরখয ফু কায মরখা জযামভমত ফাআ িরতন ?
২.৩.৪ কমরকাতা মফশ্বমফেযারয় করফ মযবালা মভমত মনমুি করযমছররন ?
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২.৪ মম-মকারনা াঅটটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৮× ১ = ৮]

২.৪.১ মফবমি া ানুরগবয একটি াথবকয মররখা।
২.৪.২ ‘ভমেয ফাজমছর ূজায ঘন্টা’- মনম্নরযখ েটিয কাযক ও মফবমি মনণবয় করযা।
২.৪.৩ ফযাফাকয একটি দ্বন্দ্ব ভারয উোযন োও।
২.৪.৪ ‘মভরঘ ঢাকা’ েটিয ফযাফাকয ভারয নাভ উরেখ করযা।
২.৪.৫ মফরধয় প্রাযরকয একটি উোযন োও ।
২.৪.৬ ‘ঠিক াআারফয ভরতা জাভাটি না মরর ও স্কু রর মারফ না ।’- মমৌমগক ফারকয মযফতব ন করযা।
২.৪.৭ কতৃব ফাচয কারক ফরর ?
২.৪.৮ ‘তাযা াঅয স্বপ্ন মেখরত াযর না ।’- বাফফারচয মযফতব ন করযা।
২.৪.৯ াররা ভা কী ?
২.৪.১০ ম তখন মমরত াযরফ না - যা ফাচক ফারকয মযফতব ন করযা ।

৩. প্রঙ্গ মনরেব  কভ-মফম ৬০টি রে উত্তয োওাঃ
৩.১ মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তপ্র োওাঃ

[৩+৩=৬]

[৩× ১ = ৩]

৩.১.১ ‚মম বয়াংকয াঅহ্লােটা ফায কথা, ম াঅহ্লাে খুাঁরজ ায় না ।’- ‘াঅহ্লাে’ ফায কথা মছর মকন?
‘াঅহ্লাে খুাঁরজ’ না াওয়ায কাযন কী ?

[১+২]

৩.১.২ ‚মনরজয এাআ াগরামভরত মমন াঅনোআ উরবাগ করয ।‛- কায কথা ফরা রয়রছ ?তাাঁয
‘াগরামভটি কী ?

[১+২]

৩.২ মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তপ্র োওাঃ

[৩× ১ = ৩]

৩.২.১ ‚ামত ভরনায মে‛- এাআ ‘ভরনায মের’য মৌেরমবয মযচয় োও।

[৩]

৩.২.২ ‚াস্ত্র পযাররা, াস্ত্র যারখা‛- কমফ মকাথায় াস্ত্র যাখরত ফরররছন ? তাাঁয একথা ফরায কাযন কী ?
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৪. কভ-মফম ১৫০ রে মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৫]

৪.১ ‘নেীয মফররা’ গল্প াফরবরন নেীয প্রমত নরেযচাাঁরেয াকৃ মিভ বারফাায মযচয় োও ।
৪.২ ‚ােৃষ্ট কখনও মযোয এাআ বু র ক্ষভা কযরফ না ।‛- মযো কী বু র করযমছররন ? ােৃষ্ট ক্ষভা
নাকযায মযনাভ কী ?
৫. কভ-মফম ১৫০ রে মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৫]

৫.১ ‚মচযমচহ্ন মেরয় মগর মতাভায াভামনত াআমতার ।‛- ‘মতাভায’ ফররত কায কথা ফরা রয়রছ? তাাঁয
‘াভামনত াআমতারয াংমক্ষপ্ত মযচয় োও।
৫.২ ‚ারস্ত্রয মফরুরে গান‛ কমফতায ভূর ফিফয মনরজয বালায় মররখা ।

৬. কভ-মফম ১৫০ রে মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৫]

৬.১ ‚াঅভযা কামরও বতময কযতাভ মনরজযাাআ ।‛- কাযা কামর বতময কযরতন ? তাাঁযা কীবারফ কামর
বতময

কযরতন ?

৬.২ ‚াশ্চাতয মেরয তু রনায় এরেরয জনাধাযরনয বফজ্ঞামনক জ্ঞান নগনয ।‛- মরখরকয এভন ভতরফযয
কাযন মক ?

৭. কভ-মফম ১২৫ রে মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৪]

৭.১ ‚ফাাংরায এাআ েুমেব রন াঅভারক তযাগ কযরফন না ।‛- কারেয উরেরয এ কথা ফরা রয়রছ ?মকান
েুমেব রনয জনয তাাঁয এাআ াঅরফেন ?
৭.২ ‚ওখারন কী মেকচ ভূখব, মফরফরকয মেরক মচরয় েযারখা ।‛- ফিা মক ? উমেষ্ট ফযমিয প্রমত ফিায
কী ভরনাবাফ রক্ষয কযা মায় ?

[১+৩]

৮. কভ-মফম ১৫০ রে মম-মকারনা েুটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[২× ৫ = ১০]

৮.১ ‚াঅমন াঅভায মথরক চায াজায গুন ফরিাররাক, মকন্তু চায রক্ষ টাকা খযচ করযও াঅমন মনরজ
যীযটারক চাকয ফানারত াযরফন না ।‛- ফিা মক ? কারক, মকন একথা ফররমছররন ?
৮.২ ‚এটা ফুরকয ভরধয ুরল যাখুক ।‛- কী ুরল যাখায কথা ফরা রয়রছ ? কী কাযরন এাআ ুরল যাখা?
৮.৩ ‘মকামন’ উনযারয কামমন াফরবরন স্বাভীয মমাগয ধমভবণী রূর রীরাফতীয মযচয় োও । [৫]
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৯. চমরত গেয ফঙ্গানুফাে করযাাঃ

[৪]

One day a fox was going beside the vine yard. He saw the ripe grapes hanging from a vine.
He jumped but did not reach it. Because they were beyond his reach.

১০. কভ-মফম ১৫০ রে মম-মকারনা একটি প্ররশ্নয উত্তয োওাঃ

[৫]

১০.১ ফৃক্ষরযান-উরমামগতা মফলরয় েুাআ ফন্ধ্ুয ভরধয াংরা যচনা করযা ।
১০.২ মফেযাররয়য একটি াাংস্কৃ মতক ানুষ্ঠান মফলরয় একটি প্রমতরফেন যচনা করযা ।

১১. কভ-মফম ৪০০ রে মম-মকারনা একটি মফলরয় প্রফন্ধ্ যচনা করযা

[১০]

১১.১ মফজ্ঞান ও কুাংস্কায
১১.২ মতাভায মপ্রয় ঋতু
১১.৩ ছু টিয মেন
১১.৪ মফশ্ব-উষ্ণায়ন

[মকফর ফমযাগত যীক্ষাথীরেয জনয]
১২. কভ-মফম ২০টি রেয ভরধয উত্তয োও(মম-মকারনা চাযটি)
১২.১ ‚যরেয ভূরয জহুমযয কারছাআ ।‛- মকান যরেয কথা ফরা রয়রছ ?
১২.২ মগযী ভাারিয রকট মথরক কী কী াওয়া মগরয়মছর ?
১২.৩ নরেযচাাঁরেয নেীটি মকভন মছর ?
১২.৪ ‚এর ভানুল-ধযায ের‛- কীরয জনয ‘ভানুল-ধযায ের’ এররা ?
১২.৫ ‚াঅরফ ঊলা ারুন মর‛- ‘ঊলা’ কখন াঅরফ ?
১৩. কভ-মফম ৬০টি রেয ভরধয মম-মকারনা েূটি িরশ্নয উত্তয োও
১৩.১ ‚াআারফয মভজাজ চরি মগর‛- াআারফয মভজাজ চরি মগরয়মছর মকন ? এরযয ম কী করযমছর ?
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১৩.২ ‚বক এ ঘটনা মতা াঅভারক ফরেন মন ?‛- প্রশ্নটি কায ? ‘ঘটনা’টি কী মছর ?
১৩.৩ ‚মছাঁমির কুুভোভ মযারল ভাফরী মভপহ্নাথ‛-‘ভফরী মভঘনাথ’ কী কাযরন ‘কুুভোভ’ মছাঁিররন তা
ফুমঝরয় োও ।
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