
 

Page 1 of 10 
 

উচ্চমাধ্যমমক বাাংলা সাজেশন - ২০২২  

 

 

ভারতবর্ষ  
 

১) সাম্প্রদায়িকতা য়বররাধী গল্প য়িসারব 'ভারতবর্ষ ' গল্পটির সার্ষ কতা য়বচার কররা। ** 

২) 'ভারতবর্ষ ' গল্পটির নামকররের সার্ষ কতা য়বচার কররা। 

৩) ছ াট গল্প য়িরসরব 'ভারতবর্ষ ' গল্পটির সার্ষ কতা য়বচার কররা। 

৪) 'ভারতবর্ষ ' গরল্প য়ভয়িরী বুয়ির ছেঁরচ ওঠা বাস্তব সম্মত য়কনা আর াচনা কররা। 

অর্বা 

  প্রতীকধমী গল্প য়িরসরব 'ভারতবর্ষ ' গল্পটির সার্ষ কতা য়বচার কররা। ** 

৫) "িঠাৎ য়বরকর  এক অদ্ভুত দৃশ্য ছদিা ছগ ।" – দৃশ্যটি কী ? দৃশ্যটিকক অদ্ভুত বলা হকেকে ককন ? ***** 

অথবা 

"িঠাৎ য়বরকর  এক অদ্ভুত দৃশ্য ছদিা ছগ ।" – দৃশ্যটি কী ? এরপর কী ঘটকত কেখা কেল ? ***** 

অথবা 

"বচসা ছবরি ছগ " অর্বা "ছদিরত ছদিরত প্রচণ্ড উরেজনা  িা  চায়রয়দরক" ***** অর্বা "সবার িারত মারাত্মক 

অস্ত্রশস্ত্র" অর্বা “কতক্ষণ কে মারমুখী জনতাকক কেকককে রাখকত পারকতা কক জাকন ?” – কে কক ? জনতা মারমুখী 

হকেকেল ককন ? উকিষ্ট ব্যকি কীভাকব জনতাকক কেকককে করকখকেল ? 

৬) "তারপর ছদিা ছগ  এক অদ্ভুত দৃশ্য।" - দৃশ্যটি কী ? এই ঘটনার দ্বারা বুয়ি কী কিক্ষা কেকে কেকলা ? ***** 

অথবা 

 “ক াকখর মাথা কখকেকেে কমনকেরা। আকম কক তা কেখকত পাকিে কন ?” – ‘ভারতবর্ষ ’ েল্প অবলম্বকন বুকির এমন   

মন্তকব্যর তাৎপর্ষ  কবকের্ণ ককরা।                          অথবা  

“দুকেকক েিস্ত্র জনতা ফ্যাল ফ্যাল ককর তাকককে” – েিস্ত্র জনতা বলকত কাকের কথা বলা হকেকে ? তারা োাঁকিকেকেল 

ককন ? ককান্ দৃশ্য কেকখ জনতা ফ্যাল ফ্যাল ককর তাকককেকেল ? 

৭) "রশর্ ছরারদর আর াি ছস ক্রমশ দূছরর য়দরক আব া িরি ছগ ।" – কার কর্া ব া িরির  ? ছস ক্রমশ আব া িরি 

ছগ  ছকন ? ***** 

৮) “তাকক কেকখ েবাই তকষ  থামাকল” – কাকক কেকখ ? তককষ র স্থান ও কবর্েবস্তু আকলা না ককরা।  

 

 

ভাত 
 

১) 'ভাত' গল্পটির নামকররের সার্ষ কতা য়বচার কররা।   অথবা  ‘ভাত’ েকল্প কলখক ভাতকক ককান্ ব্যঞ্জনাে প্রকাি ককরকেন  

    তা আকলা না ককরা।  

২) "আস  বাদার ছিাোঁজ করা িি না উচ্ছরবর" – উৎসরবর এই অসমাপ্ত অনুসন্ধারন তাৎপর্ষ  য়বরের্ে কররা। ***** 

অথবা 

“বাোর ভাত কখকল তকব কতা কে আেল বাোটার কখাাঁজ কপকে র্াকব এককেন।” – বাো কাকক বকল ? উকিষ্ট ব্যকি ককন 

আেল বাোর কখাাঁজ কপকত ক কেকেল ? **                অথবা 

"ছস বাদাটা বরিা বাকিছত ছর্রক র্াে অচ  িকে।"— ছকান্ বাদার কর্া ব া িকেছ  ? ছস বাদাটা বকিা বাকিছত অচ  িকে 

ছর্রক র্াে ছকন ? ছস বাদাটা ছক, ছকন খোঁ জরত ছচকেয়   ?  

৩) 'ভাত' গরল্প উৎসব নাইিার চয়রত্র আর াচনা কররা। 

৪) "দাোঁতগুর া ছবর করর ছস বাোর কামকটর মকতা য়িিংস্র ভয়ি করর।" – ছক কার প্রয়ত এরূপ আচরে কররয়   ? এই 

আচররের কারে য়বরের্ে কররা। ***** 
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৫) ছ াট গল্প য়িরসরব 'ভাত' গল্পটির সার্ষ কর্া য়বচার কররা। 

৬) "ভারত িাত ডুয়বরি ছস স্বগষ  সুি পাি।" – ছস ছক ? তার এই মমষ ায়িক পয়রেয়তর বেষ না দাও। ***** 

অথবা 

 "আিাই মে কাঠ কাটর  ছস ভারতর হুতারশ।" – ছক আিাই মে কাঠ ছকরটয়   ? তার আশা কীভারব পূেষ  িরিয়   ? 

অথবা 

"চুন্নুনীর মা কিরনা তারক এমন সুি য়দরত পাররয়ন।" – চুন্নুনী ছক ? তারক ব রত কারক ছবাঝারনা িরির  ? এিারন 

ছকান্ সুি ছপরি বক্তার এমন মরন িরির  ? 

৭) "ফুটি ভারতর গন্ধ তারক বি উত া করর।" – তারত ব রত এিারন কারক ছবাঝারনা িরির  ?  এই গন্ধ তারক 

উত া করর ছকন ? ** 

অথবা 

“অন্ন লক্ষ্মী, অন্ন লক্ষ্মী, অন্নই লক্ষ্মী, োেমা বলত” – এ উপলকি কার ? এই উপলকিকত কে কখন কপ াঁোে ? (র্খন কাজ 

েমাপ্ত ককর)                                                 অথবা 

"এসব কর্া শুরন উৎসব বুরক ব  পাি"/ "ভাত িারব ছস, ভাত। আরগ ভাত িারব, য়জরভ ভারতর ছসািাদ ছনরব।" 

 

৮) " সকা  িরত ছদিা ছগর  সবষ নারশর বিরিানা।" – ছকান সবষ নারশর কর্া এিারন ব া িরচ্ছ ? ছসই সবষ নাশ এর 

য়ববরে দাও।      ***                                   অর্বা 

    "এমন দুরর্ষ ারগর য়দরন ভগবান ছবাধকয়র কাোঁর্া মুয়ি য়দরি ঘুমান।" – ছর্ দুরর্ষ ারগর কর্া এিারন ব া িরচ্ছ তার বেষ না 

দাও। 'ভগবান কাোঁর্া মুয়ি য়দরি ঘুমান' – এ কর্া ব ার কারে কী ? ** 

অথবা 

"উৎসরবর সিংসার মাটিরত লুরটাপুটি ছগর া।" – উৎসব ছক ? তার সিংসার কীভারব মাটিরত লুরটাপুটি ছগর া ? 

৯)্‘ভাত’্েল্প অবলম্বকন বি কপকেমার  করত্র আকলা না ককরা।  

 

 

রূপনারারনর কূর  
 

১) 'রূপনারারনর কূর ' কয়বতার নামকররের সার্ষ কতা আর াচনা কররা। 

২) "জায়ন াম এ জগৎ/ স্বপ্ন নি।" কয়বর এই ভাবনা তাৎপর্ষ  আর াচনা কররা। ***** 

৩) "আমৃত্যযর দুুঃকখর তপস্যা এ জীবন " – জীবনকক আমৃত্যযর দুুঃকখর তপস্যা বলা হকেকে ককন ? ককবর এমন ভাবনার 

কারন কী ? *****                                    অথবা 

" আমৃত্যযর দুুঃকখর তপস্যা এ জীবন " – ককব জীবনকক ‘আমৃত্যযর দুুঃকখর তপস্যা’্ বকলকেন ককন ? ককবতাে ককবর 

মানকেক কববতষ কনর কর্ েকব উপলকি করা র্াে তা পকরস্ফুট ককরা ।   

৪) "রকির অক্ষকর কেকখলাম/ আপনার রূপ" – রকির অক্ষকর বলকত ককব কী বুকিকেকেন ? এই মন্তকব্যর মকে কেকে ককব 

কী কবািাকত ক কেকেন ?                                  অথবা 

" রকির অক্ষকর কেকখলাম/ আপনার রূপ" – এই উকির মকে রকেকে ককবর েভীর োিষ কনক জীবন কজজ্ঞাো ফুকট উকেকে 

– আকলা না ককরা। 

অথবা 

" রকির অক্ষকর কেকখলাম..." – কক, কী কেখকলন ? বিার এ কথার অথষ  কী ? 

অথবা 

“ক কনলাম আপনাকর/ আঘাকত আঘাকত/ কবেনাে কবেনাে;”্ – ‘আঘাত ও কবেনার মােকম কক কী ক নকত পারকলন ? 

মন্তব্যটির তাৎপর্ষ  কবকের্ণ ককরা।                         অথবা 

“েতয কর্ কঠিন’্– এই উপলকিকত ককব কীভাকব উপনীত হকলন তা ‘রূপনারাকনর কূকল’্ককবতা অবলম্বকন কলকখা। 

অথবা 
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"ছস কিরনা করর না বঞ্চনা।" – ছক কিনও বঞ্চনা করর না ? কয়ব কীভারব এই ভাবনাি উপনীত িরির ন ? 

৫) "রূপনারাকনর কূকল/ কজকে উঠিলাম।" – কক কজকে উেকলন ?্ ‘কজকে ওো’র আেল অথষ  ককবতার মকে কীভাকব   

প্রকাকিত হকেকে তা বুকিকে োও।     *****             অথবা 

"রূপনারাকনর কূকল/কজকে উঠিলাম।" – রূপনারান কীকের প্রতীক ? এ উকির অন্তরাকল ককবর ককান ভাবনা প্রকাকিত 

হকেকে ? 

৬) "সরতের দারুন মূল্য  াভ কয়রবারর," -- ছকান্ কয়বতার অিংশ ? দারুন মূল্য কী ? এই উপ য়ির মধ্য য়দরি কয়ব কী 

কররত ছচরির ন ? ** 

অর্বা 

    "মৃত্যেরত সক  ছদনা ছশাধ করর য়দরত।" – বক্তা ছক ? 'মৃত্যেরত সক  ছদনা' ব রত কী ছবাঝারনা িরির  ? কয়ব 

কীভারব ছস ছদনা ছশাধ কররত ছচরিয় র ন ? 

৭) 'রূপনারারনর কূর ' কয়বতাি কয়বর ছকান্ দশষ ন ফুরট উরঠর  ? অর্বা 'রূপনারারনর কূর ' কয়বতার য়বর্িবস্তু আর াচনা কররা। 

 

 

মহুিার ছদশ 
 

১) "আমার ক্লায়ির উপর ঝরুক মহুিার ফু ।" – আমার ব রত এিারন কার কর্া ব া িরির  ? বক্তা ছকন এরূপ 

অয়ভপ্রাি ব্যক্ত কররর ন ? ***** 

২) "ক াাঁোর বয়িম য়নিঃশ্বাস ঘুরর য়িরর ঘরর আরস।" – উদ্ধৃতািংশটির তাৎপর্ষ  য়বরের্ে কররা। 

৩) এিারন অসিে য়নয়বি অন্ধকারর মারঝ মারঝ শুয়ন।" – ছক কী শুনরত পান ? এই শব্দ তার কার  অসিে  ারগ ছকন ? 

৪) " অবসন্ন মানুরর্র শরীরর ছদয়ি ধুর ার ক ি" – কয়ব এিারন কারদর কর্া বর র ন ? তাোঁর এই অবসন্নতার কারে 

কী ?      ***                                           অর্বা 

" ঘুমিীন তারদর ছচারি িানা ছদি। " – কারদর কর্া এিারন ব া িরির  তারদর ঘুমিীন ছচারি ক্লাি দুিঃস্বপ্ন িানা ছদি 

ছকন ?    ***** 

৫) "রায়ত্রর য়নজষ ন য়নিঃসিতারক আর াকিত করর" – ছকান্ কয়বতার অিংশ ? কয়ব এই অবসন্নতা ছর্রক কীভারব মুয়ক্ত 

কামনা কররন ? ** 

৬) "মহুোর ছদশ' কয়বতাটি কয়বর স্বপ্ন ও স্বপ্নভরির প্রকাশ" –  আর াচনা কররা। 

 

 

 

 

আয়ম ছদয়ি 
 

১) নগর জীবরনর প্রয়ত কয়বর ছর্ মরনাভাব 'আয়ম ছদয়ি' কয়বতাি ব্যক্ত িরির  তা আর াচনা কররা। 

২) " আররারের জন্য সবুজ ভীর্ে দরকার" – 'আয়ম ছদয়ি' কয়বতা অব ম্বরন আররারের সরি গার র সম্পকষ  আর াচনা 

কররা।   ***** 

৩) 'আয়ম ছদয়ি' কয়বতাি কয়ব কী ছদিরত ছচরির ন ? ছকন ছদিরত ছচরির ন ? ** 

অথবা 

     "আমার দরকার শুধু গা  ছদিা" – বক্তা ছক ? তাোঁর গা  ছদিা দরকার ছকন ? ** 

৪) "গা গুর া ত্যর  আন, বাগারন বসাও" – আয়ম ছদয়ি কয়বতাি এই মিব্য সম্পরকষ  কয়বর মরনাভাব ব্যক্ত কররা। 

অর্বা 

    "গা গুর া ত্যর  আরনা, বাগারন বসাও" — কয়বর এ আরবদরনর পুনরাবৃয়ের কারে কী ? 

অর্বা 
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    "শয়ক্ত চরটাপাধ্যাি মূ ত প্রকৃয়ত ছপ্রমী কয়ব ।" – সমার াচরকর এই মিরব্যর ছপ্রয়িরত 'আয়ম ছদয়ি' কয়বতাটি য়বরের্ে কররা। 

৫) "রচাি সবুজ চাি" – ছচাি ছকন সবুজ চাি ? সবুজ বাগারনর সমি ছদরির সম্পকষ  আর াচনা কররা। 

৬) শিররর অসুি িাোঁ করর ছকব  সবুজ িাি/ সবুরজর অনটন ঘরট।" – সবুরজর অনটন কী ? কয়ব কীভারব এই ছরাগ 

ছর্রক মুয়ক্তর পর্ ছদয়িরির ন ? **** 

৭) "বহুয়দন শিররই আয় " – ছক শিরর আর ন ? শিরর র্াকার ির  তাোঁর কী অয়ভব্যয়ক্তর প্রকাশ ঘরটর  ? 

 

 

 

নানা ররের য়দন 
 

১) "য়র্রিটাররর ছদওিার  ছদওিার  অিাররর গভীর কার া অিরর ছ িা আমার জীবরনর ৪৫ টা ব র।" – 'নানা ররের 

য়দন' নাটক অব ম্বরন বক্তার এই জীবরনর কায়িয়ন বেষ না কররা। ** 

২) 'নানা ররের য়দন' নাটক অব ম্বরন রজনীকারির চয়রত্র আর াচনা কররা। ***** 

৩) "রসই রারতই ছমািম বুঝলুম" – ছসই রাত ব রত ককান্ রাকতর কর্া এিারন ব া িরচ্ছ ? তার য়তক্ত জীবন 

অয়ভজ্ঞতার বেষ না দাও। 

অথবা 

“অয়ভরনতা মারন একটা চাকর, একটা ছজাকার, একটা ক্লাউন।” – বক্তার এ কর্ার তাৎপর্ষ  আর াচনা কররা।  

অর্বা 

“র্ারা বর  নাটোয়ভনি একটি পয়বত্র য়শল্প – তারা সব গাধা – গাধা। তারা েব কমকে কথা বকল – বাকজ কথা বকল।” 

বক্তা কিরনাই উপ য়িরত উপনীত িরিয়   এ উপ রি বক্তা য়ক যুয়ক্ত ছদন 

৪) "জীবরন ছভার ছনই, সকা  ছনই, সরন্ধও ফুয়ররির ।" অথবা “পৃকথবীকত আকম একা” – বিা কক ? তার এইরূপ 

উপলকির ব্যাখ্যা ককরা।  

অর্বা 

"কা ীনার্ আমারদর য়দন ফুয়ররির ।" – বক্তা ছক ? তার এরকম মরন িওিার কারে কী ? *** 

অর্বা 

" আমারক আর ছকউ চাি না কা ীনার্ ছকউ না।" – ছক কিন একর্া বর ন ? বক্তার এই অির ছবদনার কারে কী । 

অথবা 

'নানা ররের য়দন' নাটরক রজনীকাি চরটাপাধ্যারির চয়ররত্র একজন অয়ভরনতার জীবরনর ছর্ ট্রায়জক পয়রেয়ত ধরা পরির , 

তা নাটক অব ম্বরন উরেি কররা। 

অর্বা 

"আয়ম  াস্ট য়সরন ছে করব না ভাই" --  বক্তা ছক ? কিন য়তয়ন এই মিব্য কররর ন ? মিব্যটির অিয়নষ য়িত ভাব য়বরের্ে 

করর ছ রিা। 

অর্বা 

"য়র্রিটাররর ছদওিার  ছদওিার  কার অদৃশ্য িাত, অিাকরর কার া কার া জ্ব ি অিরর য় রি য়দরি ছগ  প্রাক্তন 

অয়ভরনতা রজনী চাটুরের প্রয়তভার অপমৃত্যের করুন সিংবাদ।" – উদ্ধৃতািংশটির বক্তা ছক ? তার এইরূপ মিরব্যর কারন কী 

? / এই অপমৃত্যে কীভারব ঘরট বর  বক্তা মরন কররন ? 

 য়কয়ঞ্চৎ অনুরূপ প্রশ্ন  

" সয়তে কর্া ব রতা য়ক ? " – বক্তা ছক ? সয়তে কর্াটা কী (ওেব প্রকতভা টকতভা আমার কনই) ? এমন ব ার কারে কী ? 

৫) " য়শল্পরক ছর্ মানুর্ ভার ারবরসর  তার বাধষকে ছনই কা ীনার্।" ***** 

অর্বা 

"আয়ম স্পষ্ট বুঝরত পারয়  কা ীনার্ আমার প্রয়তভা এিনও মররয়ন।"  

অর্বা 



 

Page 5 of 10 
 

"প্রয়তভা র্ার বিরস তার য়ক আরস র্াি।"  

 য়কয়ঞ্চৎ অনুরূপ প্রশ্ন  

"রজনী চাটুরে ইজ রজনী চাটুরে। মরা িায়ত ছসািা  াি।" 

৬) " আপনার প্রয়তভা এিরনা মররয়ন চাটুরে মশাই"  

অর্বা 

" আয়ম ব য়  রজনী চাটুরের মররব না, য়কছুরতই না।" – বক্তা ছক ? তার এমন মিরব্যর কারন কী ? 

৭) একাি নাটক য়িরসরব 'নানা ররের য়দন' নাটকটি সার্ষ কতা আর াচনা কররা। 

৮) ‘নানা ররের য়দন’ নাটরকর নামকররের সার্ষ কতা য়বচার কররা। ***** 

 

 

 

 

অর ৌয়কক 
 

১) "য়কন্তু এই ব্যাপারটারত সবসমিই মার্া বাোঁয়করিয় ।" – বক্তা ছক ? ছকান্ ব্যাপার ? 

অর্বা 

   "গল্পটা আমারদর ইস্কুর  ছশানারনা ি " – কারদর স্কু  ? ছকান্ গল্প ছশানারনা িরিয়   ? ***** 

অর্বা 

   "গল্পটা শুনরত ছবশ  াগয়  ।" – ছকান্ গরল্পর কর্া এিারন ব া িরচ্ছ ? গল্পটি বেষ না কররা। 

অর্বা 

   " গল্পটা মরন পির ই িায়স ছপত ছকান গরল্পর কর্া এিারন ব া িরচ্ছ ? গল্পটি বেষ না কররা। ***** 

অথবা 

   " এিন র্ার নাম পাঞ্জা সারিব।" – পাঞ্জা সারিরবর পূবষ  নাম কী য়   ? পাঞ্জাসারিরবর এরূপ নামকররের কারন কী ? 

অথবা 

   “উয়ন রীয়তমত িতভম্ব” – উয়ন ছক ? ছকান্ ঘটনা ছদরি য়তয়ন িতভম্ব িরিয় র ন ? 

অর্বা 

   “গুরু নানরকর িারতর  াপ িরত আজও ছ রগ ররির ” – ‘গুরু নানরকর িারতর  াপ’ ছকার্াি ছ রগ আর  ? এ 

প্রসরি  বয়েষত ঘটনাটি য়নরজর ভার্াি ছ কখা।    ***** 

অর্বা 

   “মদষ ানা ত্যয়ম আর একবার র্াও” – মদষ ানা ছক ? ছস ছকার্াি এবিং ছকন য়গরিয়   ? তার বারবার র্াওিার প্রসিটি 

উরেি কররা। 

অর্বা 

“ওর কার  জ  কপকত পাররা।” – উয়িষ্ট ব্যয়ক্তর নাম কী ? ছশর্ পর্ষি ছক কীভারব জ  কপকেয়   ?  

২) " অবাক য়বহ্ব  িরি বরস আয় , মুরি কর্া ছনই।" – কার মুরি কর্া ছনই ? তার মুরি কর্া ছনই ছকন ? 

৩) "পাঞ্জাসারিরব ছপৌোঁর  এক আশ্চর্ষ  ঘটনার কর্া জানরত পায়র।" – পাঞ্জাসারিরব ছপৌোঁর  বক্তা ছকান্ ঘটনার কর্া জানরত 

পাররন ? এই ঘটনাি ছ িককর মরন কী প্রয়তয়ক্রিা িরিয়   ? 

অর্বা 

    "মারির বান্ধবী আমারদর সমস্ত ঘটনাটা ছশানার ন।" – মারির বান্ধবী কারদর ছকান্ গল্প ছশানার ন ? গল্পটি সয়বস্তারর 

বেষ না কররা ।                                             অথবা 

    "পাঞ্জা সারিরবর ছ াকজন িবরটা ছপরি সবাই উরেয়জত।" –  ছকান িবররর কর্া ছকন ব া িরচ্ছ ? তারা উরেয়জত 

িরি কী কররয়   ?                                       অর্বা 

   "ছসকার  ঘনঘন সাকা িত।" – সাকা কী ? পাঞ্জা সারিরব সিংঘটিত সাকার য়দরনর ঘটনাটি  উরেি কররা।  
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অথবা  

"ছসকার  ঘনঘন সাকা িত।" -- সাকা কী ? ছকার্াও সাকা ির  গল্পররাতারদর বায়িরত কী িরতা ? গল্পররাতা ‘সাকা’র 

তাৎপর্ষ  কীভারব উপ য়ি করর ন ?             অথবা        “ঠিক ি  ছট্রনটা র্ামারনা িরব”        অর্বা 

  “ঝরির ছবরগ ছুটি আসার ছট্রন র্ামারনা র্ারব না ছকন ?” – ছট্রন র্ামারনার দরকার িরিয়   ছকন ? ছট্রন কীভারব 

র্ামারনা িরিয়   ?  

৪) "রচারির জ টা তারদর জন্য।" – বক্তা কারদর জন্য ছচারির জ  উৎসগষ  কররর ন ? ঘটনাটি উরেি কররা। ***** 

অথবা 

“আমার ছচারি জ ” – কারদর জন্য বক্তার ছচারি জ  একেকেল ? বক্তার ছচারি জ  আসার কারে উরেি কররা। *** 

৫) 'অর ৌয়কক' গরল্পর অর ৌয়ককতা য়বচার কররা।        অর্বা     'অর ৌয়কক' গরল্পর নামকররের সার্ষ কতা য়বচার কররা।  

 

 

 

 

আমার বািং া 
 

গাররা পািারির নীরচ 
 

১) গাররা পািারির নীরচ' প্রবন্ধ অব ম্বরন জয়মদাররর ছশার্ে ও অতোচাকরর বেষ না দাও। ***** 

অর্বা 

" একটা দুষু্ট শয়ন ছকার্াও ছকান্ আনারচ ছর্ন লুয়করি আর ।" – উদ্ধৃতািংশটির উৎস উরেি করর মিব্যটির তাৎপর্ষ  ব্যাখ্যা 

কররা।                                                    অর্বা 

" জয়মদাররর টিা য়দরত য়গরি চায়র্রা িয়কর িি।" – উদ্ধৃতািংশটি উৎস উরেি করর মিব্যটি তাৎপর্ষ  ব্যাখ্যা কররা। 

অথবা 

" এত িস , এত প্রাচুর্ষ  – তবু য়কন্তু মানুর্ গুর ার য়দরক তাকার  মরন িি জীবরন তারদর শায়ি ছনই।" – মানুর্গুর ার 

জীবনর্াত্রার পয়রচি দাও। তারদর জীবরন শায়ি ছনই ছকন ?     ***** 

 

২) " তাই প্রজারা য়বররািী িরি উঠর া।" – কারদর য়বরুরে য়বররাি ? ছকন য়বররাি ? ছসই য়বররারির বেষ না দাও। *** 

অর্বা 

" মানুর্ কত য়দন এসব সিে কররত পারর। " – কী সিে করার কর্া ব া িরচ্ছ ? তারা সিে কররত না ছপরর কী 

কররয়   ?                                               অথবা  

"য়কন্তু িায়তরবগার আর চ র া না।" – িায়ত ছবগার আইন কী ? তা আর চ র া না ছকন ? *** 

                                                          অথবা 

"এিরনা চচতন্যনগরর, য়িঙ্গু রকাোি ছগর  িগ ছমাি , আমুরতা ছমাির র বিংশধররদর মুরি য়বররারির গল্প ছশানা র্াি।" 

–  কারদর য়বরুরে য়বররাি ? ছকন য়বররাি ? ছসই য়বররারির পয়রেয়ত কী িরিয়   ? 

৩) গাররা পািারির য়নরচ বসবাসকারী আয়দবাসীরদর জাকত পয়রচিসি জীবনর্াত্রার পয়রচি দাও। ***** 

অথবা 

"ছর্ন রাবরের য়চতা জ্ব র  ছতা জ্ব র ই" – রাবরের য়চতার মরতা আগুন কারা, কী উরিরশ্য জ্বায় রিয়   ? এই আগুন 

কীভারব তারদর সািায্য কররতা।   ***                                                                         ৩ + ২ 

    

 

 

 ায়তর বদর  িায়ত 
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১) ' ায়তর বদর  িায়ত' প্রবন্ধ অব ম্বরন মিাজন ছশার্ে ও অতোচাররর কায়িয়ন বেষ না কররা। 

অর্বা 

   " যাাংমারনর মার্াি আকাশ ছভরি পরি। " – চোিংম্যান ছক ? ছকন তার মার্াি আকাশ ছভরে পরিয়   ? ***** 

অর্বা 

   "ছচিংমান বুঝরত পারর এবার ছস ইঁদুরকর  পরির ।" ক াংমান ছক ? ছস কীভারব ইঁদুরকর  পরির  ? 

অর্বা 

   ' ায়তর বদর  িায়ত' — এ প্রবাদ কীভারব সতে িরি উরঠয়  , তা প্রবন্ধ অনুসররে ছ রিা। 

অথবা 

   "তারত  যাাংমারনর ছচাি কপার  উঠর া।" – চোিংম্যান ছক ? তার ছচাি কপার  ওঠার কারে কী ? 

অথবা 

   "নত্যন  ায়ত মার্াি য়দরি মিাফুয়তষ রত বায়ির য়দরক চ  ।" কার কর্া এিারন ব া িরচ্ছ ? ছস  ায়ত কীভারব ছপর া ? 

অর্বা 

  "য়বশ্বাস কররা বানারনা গল্প নি। র্য়দ র্াও অঞ্চর  পাকাচু  প্ররতেকটা ডালু িাজিং গাররা চায়র্ এর সািী ছদরব।" – ছর্ 

কায়িয়ন সম্পরকষ  ছ িক একর্া বর র ন তা উরেি কররা।   ***** 

অর্বা 

   "পঁয়চশ য়ত্রশ ব র আরগকার কর্া।" – পঁয়চশ য়ত্রশ ব র আরগকার ছসই কায়িয়ন বেষ না কররা। 

২) "য়   ছজারদার আর তালুকদাররর য়নরঙ্কুশ শাসন।" – শাসন সম্পরকষ  ছ িরকর কী জায়নরির ন তা য়নরজর ভার্াি 

ছ রিা।                                                   অর্বা 

   ' ায়তর বদর  িায়ত' প্রবরন্ধ জয়মদার, তালুকদার, সরকার ও মিাজরনর দুয়বষ র্ি অতোচাররর বেষ না দাও। 

অর্বা 

   "য়কন্তু ছসই মিাজরনর পন্থা আজও ঠিক আর ।" – মিাজরনর পন্থাটি কী ? ' ায়তর বদর  িায়ত' রচনা অব ম্বরন এ 

কর্ার সতেতা য়নরূপে কররা।                              অর্বা 

"মিাজরনর য়নষু্ঠর ঋরের ছবাঝা ছর্রক তারদর মুয়ক্ত ছদই।" – কারদর কর্া ব া িরির  ? মিাজরনর ছশার্রের সিংয়িপ্ত 

বেষ না দাও।                                               অর্বা 

" ছতামারদর য়ক ইরচ্ছ িি না ?" – এিারন কী ইরচ্ছ িওিার কর্া ব া িরির  ? ছতামারদর ব রত কারদর ছবাঝারনা 

িরির  ? ছ িরকর এইরূপ মরন িওিার কারন য়বরের্ে কররা। 

৩) "এয়দরক আর এক রকরমর কর্া আর  – নানকার প্রর্া।" – নানকার প্রর্াটি কী ? কীভারব এর অবসান ঘরটয়   ?  **** 

   

     

 

 

িাত বািাও 
 

১) "রতামরা িাত বািাও, তারক সািায্য কররা।" – ছ িক কারক, ছকন, কীভারব সািায্য কররত বর র ন ? *** 

অর্বা 

   "ছতামরা িাত বািাও, তারক সািায্য কররা।" – কারদর উরিরশ্য এই আহ্বান ? কারদর সািায্য কররত ব া িরির  ? 

উদ্ধৃতািংশটির তাৎপর্ষ  ছ রিা। ****  

২) “েরু কলককলকক আঙ্গুল কেকে কেইেব খুকনকের কে িনাি করকে”্ – কক িনাি করকে ? ‘কেইেব খুকন’ বলকত কাকের 

কবািাকনা হকি ? ককন কলখক তাকের খুকন বকলকেন ? খুকনকের িনাি করা বলকত ককব কী কবািাকত ক কেকেন ? ***** 

অথবা 

“েরু কলককলকক আঙ্গুল কেকে কেইেব খুকনকের কে িনাি করকে”্– কক িনাি করকে ? কে কাকের ককন খুাঁ জকে ?  

অথবা 
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“আজও কেই দুকটা জ্বলন্ত ক াখ আমাকক কথকক কথকক পােল ককর”্– ককান্ দুকটা ক াকখর কথা এখাকন বলা হকেকে ? 

উদ্ধৃত অাংিটির তাৎপর্ষ  ব্যাখ্যা ককরা।                     অথবা 

“আজও কেই দুকটা জ্বলন্ত ক াখ আমাকক কথকক কথকক পােল ককর” – কক, ককাথাে জ্বলন্ত দুকটা ক াখ কেকখকেকলন ? এ 

ব্যাপাকর বিার অকভব্যকি পকরস্ফুট ককরা।                 অথবা 

“কেই দুটি জ্বলন্ত ক াখ িাকন্ত  াে”- এখাকন ককান্ ক াকখর কথা বলা হকি ? কীভাকব তা িাকন্ত  াে বুকিকে কলকখা। ***                                                               

অথবা 

“আজও কেই দুকটা জ্বলন্ত ক াখ আমাকক কথকক কথকক পােল ককর” – ‘ক াখ দুটি’ কার ? তাাঁর িারীকরক বণষ না োও। 

বিার এই মকনাভাকবর কারন কবকের্ণ ককরা।             অথবা 

 “কেই দুটি জ্বলন্ত ক াখ িাকন্ত  াে” – কার কথা বলা হকেকে ? কলখক কীভাকব এবাং ককন তাকক োহায্য করকত বকলকেন 

?                                                        অথবা 

 “কমকলটাকর োউকনর পাকি একটা অদ্ভুত জন্তু কেখলাম” – জন্তুটির বণষ না োও। জন্তুটিকক ককন্দ্র ককর কলখক ককান্ কথা 

বলকত ক কেকেন ?                                       অর্বা 

  "সামনাসাময়ন আসরতই স্তয়িত িরি ছগ াম।" – ছকান দৃশ্য ছদরি ছ িক স্তয়িত িরি ছগর ন ? পরবতীরত ছ িরকর 

কী উপ য়ি ির া ?                                      অর্বা 

  "পাত া কুিাশাি ছমািা পঞ্চারশর আকার র এক সকা ।" – পঞ্চারশর আকা  কী ? এই সকার  ছদিা দৃশ্যটির বেষ না 

দাও।   অথবা  "অমৃরতর পুত্র মানুর্" – প্রসি সি তাৎপর্ষ  ছ রিা।  অর্বা  "ছুরট পায় রি এ াম ছস্টশরন" -- এটি 

ছকান্ রচনার অিংশ ? বক্তার এই আচররের কারে কী ? 

 

 

 

ভার্ায়বজ্ঞান ও তার শািাসমূি 
 

১) ভার্ায়বজ্ঞারন কিটি শািা ও কী কী ? প্ররতেকটি শািার সিংয়িপ্ত পয়রচি দাও। ******* 

অথবা 

   ভার্া কাকক বকল ? ভার্াকবজ্ঞাকনর বহুল প্র কলত িাখা কেটি ও কী কী ? কর্ককাকনা দুইটি িাখার োংকক্ষপ্ত পকর ে োও। 

অর্বা 

   ভার্ায়বজ্ঞান কী ? ভার্ায়বজ্ঞারনর য়বয়ভন্ন শািা সম্পরকষ  সিংরিরপ আর াচনা কররা । 

অর্বা 

   ঐয়তিায়সক ভার্ায়বজ্ঞান কারক বর  ? এইসব ভার্ায়বজ্ঞারনর চবয়শষ্টেগুয়  ছ রিা। 

২) িয় ত ভার্ায়বজ্ঞান কী ? এর শািাগুয়  কী কী ? ***** 

 

 

 

ধ্বয়নতত্ত্ব 
 

১) গুচ্ছ ধ্বয়ন ও যুক্ত ধ্বয়নর সম্পকষ  আর াচনা কররা।     ***** 

২) অয়বভাজে ধ্বয়ন কারক বর  ? এর ছরয়েয়বভাগগুয়  আর াচনা কররা।  অথবা  য়বভাজে ও অয়বভাজে ধ্বয়নর সিংজ্ঞা দাও। 

ছর্রকারনা দুটি অয়বভাজে ধ্বয়নর সম্পরকষ  আর াচনা ককরা। ***** 

৩) ধ্বয়নমূ  ও সিধ্বয়ন সম্পরকষ  আর াচনা ককরা। ** 

৪) ধ্বয়নতত্ত্ব কারক বর  ? ধ্বয়নতরত্ত্বর আর াচে য়বর্িগুয়  কী কী ? 
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রূপতত্ত্ব 
 

১) রূপমূ  কী ? স্বাধীন ও পরাধীন রূপমূ  এর পয়রচি দাও। ***** 

২) রূপ, রূপমূ  ও সিরূরপর সম্পরকষ  আর াচনা কররা। 

৩) টীকা য় ি: আয়ভধায়নক রূপমূ , ব্যাকরেসম্মত রূপমূ , সমন্বিী রূপমূ , য়নষ্পায়দত রূপমূ , ক্রানরবরী রূপমূ , নূন্যতম 

শব্দরজাি, পয়রপূরক অবস্থান, মুন্ডমা  রূপমূ , িাোঁকা রূপমূ , বগষ াির, ছজািক ম রূপমূ , কিকপাং বা োংকক্ষকপত পে, 

কবকল্পন, নব্য িব্দ প্রকোে। 

৪) সমাস কী ? পদ গঠরনর য়ভন্নতা অনুর্ািী সমারসর ছরয়েয়বভাগ কররা। 

৫) রূপমূ  কারক বর  ? রূপমূকলর ছরকণয়বভাগগুয়  আর াচনা কররা। ** 

৬) প্রতেি কারক বর  ব্যবিায়রক প্ররিারগর অবস্থান অনুর্ািী প্রতেরির ছরয়েয়বভাগ কররা। ***** 

৬) মুি ও বদ্ধরূপমূল কারক বর  ? উদািরেসি আর াচনা কররা। *** 

৭) রূয়পম কী ? এর মূ  শতষ গুয়  আর াচনা কররা।  

 

বাকেতত্ত্ব 
 

১) গঠনগত য়দক ছর্রক বাকে কি প্রকার ও কী কী ? প্ররতেক প্রকার বারকের সিংয়িপ্ত পয়রচি দাও। ********** 

অথবা 

বাকে কারক বর  ? গঠনগত য়দক ছর্রক বাকে কি প্রকার ও কী কী ? ছর্ ছকারনা এক প্রকার বারকের সিংয়িপ্ত য়ববরে দাও। 

২) বারকের অব্যবয়িত উপাদান কী ? উদািরেসি য়বর্িটি ব্যাখ্যা কররা। ** 

৩) বারকের অব্যবয়িত উপাদান য়বরের্রের নীয়তগুয়  আর াচনা কররা। ** 

৪) ভকিগত বা অথষ েত য়দক ছর্রক বাকে কি প্রকার ও কী কী ? প্ররতেক প্রকার বারকের সিংয়িপ্ত পয়রচি দাও। 

 

 

 

বািং া য়চত্রক ার ইয়তিাস 

১) কারক নব্যবিীি য়চত্ররীয়তর জনক ব া িি ? বািং া য়চত্রক ার ইয়তিারস তাোঁর অবদান আর াচনা কররা। ******* 

২) বািং া য়চত্রক ার ইয়তিারস র্ায়মনী রারির অবদান আর াচনা কররা। ***** 

৩) বািং া য়চত্রক ার ইয়তিারস নন্দ া  বসুর অবদান আর াচনা কররা। ***** 

৪) বািং া য়চত্রক াি ও ভাস্করর্ষ র ইয়তিারস রাময়কির ছবইরজর অবদান আর াচনা কররা। ***** 

৫) য়শল্পী রবীন্দ্রনারর্র য়শল্পক া চচষ া সম্পরকষ  আর াচনা কররা।  

 

য়বজ্ঞান চচষ ার ইয়তিাস 

১) বাোয় র য়চয়কৎসা য়বজ্ঞান চচষ ার ইয়তিারস কাদয়ম্বনী বসুর অবদান আর াচনা কররা। ******* 

২) বাোয় র য়বজ্ঞান চচষ ার ইয়তিারস জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান আর াচনা কররা।    ******* 

৩) বাোয় র য়বজ্ঞান চচষ ার ইয়তিারস প্রফুে চন্দ্র রারির অবদান আর াচনা কররা।   ******* 

৪) বাোয় র য়বজ্ঞান চচষ া ও য়বজ্ঞান ভাবনার ইয়তিারস ছজািাসাোঁরকা ঠাকুরবায়ি অবদান আর াচনা কররা।  

৫) বাোয় র  য়বজ্ঞান চচষ ার ইয়তিারস য়বধানচন্দ্র রারির অবদান আর াচনা কররা।     ** 

৬) বাোয়  য়বজ্ঞান চচষ ার ইয়তিারস নী রতন সরকাররর অবদান আর াচনা কররা।    *** 

৭) রামকৃষ্ণ পরমিিংসরদরবর ককষ ট ব্যায়ধ য়চয়কৎসার জন্য তাোঁর য়শষ্য ও ভক্তরা ছকান্ য়চয়কৎসরকর শরোপন্ন িরিয় র ন ? 

   বািং ার য়চয়কৎসায়বদ্যাি তর্া বািং ার সমাজ সিংস্কারর তার অবদান আর াচনা কররা। 
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অর্বা 

    বাোয় র য়বজ্ঞানচচষ ার ইয়তিারস মরিন্দ্র া  সরকাররর অবদান আর াচনা কররা। 

৮) বাোয় র য়বজ্ঞানচচষ ার ইয়তিারস সরতেন্দ্রনার্ বসুর অবদান আর াচনা কররা। ** 

৯) বাোয় র য়বজ্ঞানচচষ ার ইয়তিারস কমঘনাে োহার অবদান আর াচনা কররা। ** 

 

বাোয় র ক্রীিাসিংস্কৃয়ত 

১) রামািরে বয়েষত কায়িয়ন অনুসারর দাবা ছি ার স্রষ্টা ছক ? এই ছি াি বাোয় র সািকের সিংয়িপ্ত পয়রচি দাও। ***** 

২) বািং ার প্রবাদপ্রয়তম কুয়স্তগীর র্তীন্দ্রচরে গুি ওররি ছগাবর গুরির সিংয়িপ্ত পয়রচি দাও। 

৩) আমারদর মিাকারব্য 'কুয়স্ত' কী নারম পয়রয়চত য়   ? সিংরিরপ বাোয় র কুয়স্তচচষ ার পয়রচি দাও। অর্বা বাোয় র      

কুয়স্তচচষ ার ইয়তিারসর সিংয়িপ্ত পয়রচি দাও। ***** 

 ৪) বাোয়  ক্রীিা ঐয়তরিে ফুটবর র সূত্রপাত কীভারব িরিয়   ? এই পরবষ র ফুটবর র সরি ছকান্ য়বখ্যাত ব্যয়ক্তর নাম 

জয়িরি আর  ? বািং ার ফুটবর র ছকান্ ঘটনা, কীভারব ভাররত জাতীিতাবাদী আরন্দা নরক উেীয়বত কররয়   ? **** 

৫) ফুটব  ছি াি বাোয় র অিংশগ্রিে সািরল্যর পয়রচি দাও। 

৬) বাোয় র ফুটব চচষ ার ইয়তিারস নরগন্দ্রপ্রসাদ সবষ ায়ধকারীর অবদান আর াচনা কররা।  

অর্বা 

    ভারতীি ফুটবর র সূচনাকার ছক ? ফুটবর র উন্নয়তরত তাোঁর অবদান আর াচনা কররা। 

৭) য়ক্ররকট ছি াি দুজন বাোয় র অবদান আর াচনা কররা।  

অর্বা 

    বািং া য়ক্ররকরটর জগরত সারদারঞ্জন রািরচৌধুরী অবদান সিংরিরপ আর াচনা কররা। 

৮) বাোয় র ব্রতচারী চচষ াি গুরুসদি দরের অবদান আর াচনা কররা।  

অর্বা 

    বািং াি ব্রতচারী আরন্দা রনর জনক ছক ? ব্রতচারী আরন্দা রন তাোঁর অবদান সম্পরকষ  সিংরিরপ ছ রিা । 

৯) বাোয় র ম্যাকজক   ষ ার ইয়তিাস সম্বরন্ধ ছ কখা। 

১০) ক কাতাি বাোয় র প্ররচষ্টাি গরি ওঠা প্রথম স্বরদশী সাকষ াকের নাম ছ কখা।  সাকষ ারস বাোয় র অবদাকনর সিংয়িপ্ত 

পয়রচি দাও। 

১১) বাোয় র ছ াকক্রীিা সম্বরন্ধ একটি সিংয়িপ্ত আর াচনা কররা। অথবা কলাকক্রীিা ব রত কী ছবারঝা ? দু’টি ছ াকক্রীিার 

নাম ছ কখা। বািং ার সমাজ জীবরন এই ছ াকক্রীিার গুরুত্ব আর াচনা কররা। 

 

 

বািং া চ য়িরত্রর কর্া 
 

১) বািং া চ য়িরত্রর ইয়তিারস সতেয়জৎ রারির অবদান আর াচনা কররা। ********** 

২) বািং া চ য়িরত্রর ইয়তিারস ঋয়ত্বক ঘটরকর অবদান আর াচনা কররা। ***** 

৩) বািং া চ য়িরত্রর ধারাি মৃো  ছসরনর অবদান আর াচনা কররা। ***** 

৪) বািং া টয়ক বা সবাক চ য়িরত্রর ইয়তিাস সম্পরকষ  সিংরিরপ আর াচনা কররা। 

৫) বািং া চ য়িরত্রর ধারাি তপন য়সিংরির অবদান আর াচনা কররা। ***** 

৬) তথ্যয়চরত্রর সিংজ্ঞা দাও। বািং া তথ্যয়চরত্রর ইয়তিাস সম্পরকষ  আর াচনা কররা। ***** 

৭) বাাংলা  লকিকত্রর ইকতহাকে কনউ কথকেটাকেষ র অবোন আকলা না ককরা। 

 

 

 

 


