ডি এ ডি পাবডিক স্কু ি
ডি ডি ডি,এম টি ডপ এি
অষ্টম শ্রেণী
ডবষয় বাাংিা
অিীক্ষাপত্র ১
১। নিচের প্রশ্নগুনি একটি বাচকে উত্তর লিখ-

১x ৪=৪

ক) ‘লেিা পাওিা’ কার লিখা?
খ) ‘নবড়াি’ রেিাটি লকাি মূি গ্রন্থ লেচক লিওয়া হচয়চে?
গ) ‘অন্নোর আত্মপনরেয়’ কনবতার কনব লকাি উপানিচত ভূ নিত?
ঘ)

অন্নোর ভাইচয়র িাম কী?

২। নিচের প্রশ্নগুনি েু/নতিটি বাচকে উত্তর োও।
৬=১২
ক) অন্নোর স্বামী লক? অন্নোর নপতামচহর িাম কী?
খ) ‘লেিা পাওিা’ গচে পণ নহচেচব কী কী লেচবি বচি রামেুন্দরবাবু স্বীকৃ ত হচয়নেচিি?
গ) কুিীি জানত কী?
ঘ) কমিাকান্ত লক? প্রেন্ন লক?
ঙ) ওয়াটািুু লক?
ে) নবড়াি যখি েুি েু নর কচর লখচয়নেি তখি কমিাকান্ত কী করনেি?
৩। নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ।
৩x ৩=৯
ক) অেু লিখ-যনি,িাঙু ি,পারাবার।
খ) নবপরীত অেু লিখ-েনরদ্র,কৃ শ,নবি।
গ) বাকেরেিা কর- শযোশায়ী,োরপাই,লকান্দি।
৪। ‘মহাপুরুচির জীবিী পাচের প্রচয়াজিীয়তা’ েম্বচে ১২০ শচের মচিে একটা অিুচেে লিখ ।৫

২x

৫। েনেনবচেে কর- নিনবুঘ্ন, িীরব,প্রাতর্ভ্ুমণ,েুিভ
ু ,েুমুনত।

৫

৬। েনেবদ্ধপে লিখ- নিিঃ+মি, প্রাতিঃ+আশ, েুিঃ+বি,পুিিঃ+অনপ,েুিঃ+বার।

৫

___________________________________________________

ডি এ ডি পাবডিক স্কু ি
ডি ডি ডি,এম টি ডপ এি
অষ্টম শ্রেণী
ডবষয় বাাংিা
অিীক্ষাপত্র ২
১। নিচের প্রশ্নগুনি একটি বাচকে উত্তর লিখ-

১x ৪=৪

ক) ‘লেিা পাওিা’ গচে নিরুপমার বাবার িাম কী?
খ) ‘নবড়াি’ রেিাটি কার লিখা?
গ) ‘অন্নোর আত্মপনরেয়’ কনবতায় লক গানিিী পার হচত লেচয়নেচিি?
ঘ)

অন্নো কার েম্বচে বচিনেচিি, ‘কুকোয় পঞ্চমুখ’?

২। নিচের প্রশ্নগুনি েু/নতিটি বাচকে উত্তর োও।

২x ৬=১২

ক) ‘বাম’ কোটির নবনভন্ন অেু পনরস্ফু ট কর।
খ) ‘লেিা পাওিা’ গচে নিরুপমার লজেষ্ঠ র্ভ্াতার িাম কী? কার েচি নিরুপমার নবচয়র ঠিক হচয়নেি?
গ) কী লেচখ রায়বাহােুর অট্টহােে কচর উচেনেি?
ঘ) নবড়াি েু নর কচর লখচয়নেি লকি?
ঙ) ‘আনম নক লকবি টাকার েনি’-কোটা লক কাচক বচিনেি?
ে) ‘কুিবিূ’ লক? ‘বট’ কোটি কী অচেু বেবহৃত হচয়নেি?
৩। নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ।
ক) অেু লিখ-প্রচভে,কাতর, লের-োর।
খ) নবপরীত অেু লিখ- উন্ননত, িানমুক,বৃদ্ধ।
গ) বাকেরেিা কর- নমটনমট,েূরেশী, পনরেয়।
৪। ‘ বি মচহাৎেব’ েম্বচে ১২০ শচের মচিে একটা অিুচেে লিখ ।
৫

৩x ৩=৯

৫। েনেনবচেে কর- নিরাপে, েুেুম,েক্ষূ চরাগ, েচরাবর,মি-আশা।
৫
৬। েনেবদ্ধপে লিখ- নিিঃ+ রে,মিিঃ+লযাগ, পুরিঃ+কার, আনবিঃ+কার, ভািঃ+কর।

___________________________________________________

৫

ডি এ ডি পাবডিক স্কু ি
ডি ডি ডি,এম টি ডপ এি
িপ্তম শ্রেণী
ডবষয় বাাংিা
অিীক্ষাপত্র ৩
১। নিচের প্রশ্নগুনি একটি বাচকে উত্তর লিখ-

১x ৪=৪

ক) কমিাকান্তর কীচের লিশা নেি?
খ) েতরঞ্জ লখিা কাচক বচি?
গ) ‘অন্নোর আত্মপনরেয়’ কনবতাচত কুিবিূচক পাটিী লকি পারাপার করচত োইনেি িা লকি?
ঘ)

েময়কাচি লক উপনিত হি িা?

২। নিচের প্রশ্নগুনি েু/নতিটি বাচকে উত্তর োও।

২x ৬=১২

ক) কুটু ম্বগৃচহ রামেুন্দরবাবু কীভাচব অপমানিত হচতি?
খ) ‘নবড়াি’ রেিায় নবড়াি কাচক লোটচিাক ও কাচক বড়চিাক বচিচেি?
গ)

পাটিী লেবীর লেওয়া পনরেয় বুঝচত পাচরনি লকি?

ঘ)

লকান্ ঘটিায় অন্তিঃপুচর কান্নাকাটি পচড় নগচয়নেি?

ঙ)

মিুিেেমাচজ োিারণত নবড়াি েম্বচে কী িারণা আচে?

ে) ‘েুই ঈশ্বরী’ লক লক?
৩। নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ।
ক) অেু লিখ-কনিিকাচি,আহৃত,িাচয়।
খ) নবপরীত অেু লিখ-েঞ্চয়,কৃ ষ্ণ,পাযাণ।
গ) বাকেরেিা কর- মুনিনভক্ষা,নশচরামনণ,গুণ।
৪। । নবচেিণ কর। ‘লকাচিা গুণ িানহ তার কপাচি আগুি।’
৫

৩x ৩=৯

৫। েনেনবচেে কর- ততিঃ+অনিক,েুিঃ+ভাবিা,নশরিঃ+মনণ,পুিিঃ+বার,নিিঃ+আকার।

৫

৬। েনেবদ্ধপে লিখ- মচিাচরাগ,নিরািন্দ,পুচরানহত,স্বগুত,েুনিুবার।

৫

___________________________________________________
কমু পনরকেিা- নজপার োইচি করচত হচব। রবীন্দ্রিাচের েশটি লোটগচের িাম লিখ। লেই গচের মচিে
লেচক লয লকাি েুটি গচের মূিভাব( ১০০শে) লিখ।

