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১। শনূ্যস্থান্ পূরণ কররা-                                  (১x৫=৫) 
ক) রাত_______ ফরসা হল 
     _______ কত ফুল। 
খ) ________   আন্রেরত 
      থাকরে _______ । 
গ) ______ ঘনন্রে আসরে । 
২। একটি োরকয উত্তর দাও-                                 (১x৫=৫) 
ক) ‘নিিঁ নিরপাকার’ োজন্া কার ললখা? 
খ) কারা নদরন্ররেলা আওোজ কররত ভারলাোরস? 
গ) কারা আকারর লোট?  
ঘ) লেরলর দল লকাথাে যাে? 
ঙ) কী লপাহাল? 
৩। সঠিক উত্তর লেরে নন্রে ললরখা-                           (১x৫=৫) 
ক) ‘তরুণ তপন্’ েলরত _______ লোিারন্া হরেরে। 
    i) চািঁদরক  ii) সূযযরক  iii) আকাশরক 
খ) পারে মন্ নদরত হরে-  
   i) সকালরেলা  ii) নেরকলরেলা iii) দপুরুরেলা 
গ) ‘রাত লপাহাল’ কনেতাটির কনে হরলন্- 
   i) লেরমন্দ্র নমত্র  ii) দীন্েনু্ধ নমত্র  iii) নেমল কর 
ঘ) ন্াম লোিারল কী পদ হে- 
   i) নেরশষ্য  ii) অেযে iii) সেযন্াম 
ঙ) োরকযর েধান্ অংশ  
   i) দটুি  ii) নতন্টি  iii) চারটি 
৪। েশ্নগুনলর যথাযথ উত্তর ললরখা- 
ক) অথয ললরখা-                                          (৫) 
   অনলকুল, তানি, লপাহাল, নদোকর, বেকাল 



খ) নেপরীত শব্দ  ললরখা-                                   (৫) 
   ককয শ, আরে, শুরু, লোরটা, ওপরর 
গ) োকযগেন্ কররা-                                       (৫) 
   েনু্ধ, গ্রাম, লমলা, খাোর, পতাকা 
৫। উরেশয ও নেরধে ভাগ করর লদখাও-                          (৫) 
ক) পানখ আকারশ ওরি । 
খ) লেরলরা মারে লখলরে। 
গ) রাজা নশকারর লগরলন্। 
ঘ) েনৃি পিরত শুরু করল। 
ঙ) আনম েইটি পরিনে। 
৬। অন্নুলনপ েইরত ৩ পষৃ্ঠা হারতর ললখা সুের করর নলখরে।            (৫) 
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১। একটি োরকয উত্তর দাও-                                 (১x৪=৪) 
ক) রাত লপাহাল’ কনেতাে লকান্ সমরের কথা েলা হরেরে? 
খ) পরূে ভারগ কী উেল? 
গ) ড্রারমর মরতা পদয া কারদর থারক?  
ঘ) ‘নিিঁ নিরপাকার োজন্া’ গদযটি লকান্ েই লথরক লন্ওো হরেরে? 
২। েশ্নগুনলর যথাযথ উত্তর ললরখা-                            (২x৬=১২) 
ক) সেযন্াম পরদর দটুি উদাহরণ দাও। 
খ) নেরশষ্য পরদর দটুি উদাহরণ দাও। 
গ) গান্ শুন্রল নিিঁ নিরপাকা কী করর? 
ঘ) সকাল লেলা পারে মন্ লদওো উনচত লকন্? 
ঙ) গরে কতরকরমর নিিঁ নিরপাকার কথা েলা হরেরে? 
চ) নিিঁ নিরপাকারদর পদয া থাকার ফরল কী হে? 
৩। েশ্নগুনলর যথাযথ উত্তর ললরখা-                            (৩X৩=৯) 
ক) অথয ললরখা-        
   লসাপান্,  ককয শ, উৎপাত।  
খ) নেপরীত শব্দ  ললরখা-   
   সকাল, উিঁচু, নন্েব্ধ। 
গ)োকযগেন্ কররা-  
   গান্, গতয , পথ। 
৪। পদ কে েকার ও কী কী?                                 (৫) 
৫। ‘রাত লপাহাল’ কনেতাটি কনের ন্ামসহ েথম েেকটি ললরখা।           (৫) 
৬। গ্রীরের েুটি কীভারে কাটারল তা পািঁচটি োরকয ললরখা।               (৫) 
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১। শনূ্যস্থান্ পূরণ কররা-                                   (১x৫=৫) 
ক) _______ েরন্     _______ তপন্ 
        লদখরত______ । 
খ)___________ নিিঁ নিরপাকার োজন্া শুরু হে_______ আরম্ভ হরল। 
২। একটি োরকয উত্তর দাও-                                 (১x৫=৫) 
ক) নিিঁ নিরপাকার োজন্া লকাথাে লশান্া যাে? 
খ) লকান্ নিিঁ নিরপাকা গারের ওপরর থারক? 
গ) কারা পােশালারত যাে?  
ঘ) কনে কখন্ পারে মন্ নদরত েরলরেন্? 
ঙ) রাত লপাহারল কী হে? 
৩। োমনদরকর সারথ ডান্নদক লমলাও-                          (১x৫=৫) 
 ক) ন্ীল পতাকা        i) লফািঁটা লফািঁটা দাগ 
 খ) লকাচি                ii) ককয শ 
 গ) দারমাদর                iii) অনলকুল 
 ঘ) নিিঁ নিরপাকার ডাক          iv) খাোর 
 ঙ) কাে-নিিঁ নির ডান্ার ওপর     v) নেরশষ্য 
 
৪। েশ্নগুনলর যথাযথ উত্তর ললরখা- 
ক) পদ কারক েরল?                                    (২)   
খ) োরকযর কেটি অংশ ও কী কী?                          (২) 
গ) উরেশয েলরত কী লোরিা?                              (২) 
ঘ) নিিঁ নিরপাকার োজন্া কীভারে বতনর হে ?                    (৩) 
ঙ) ‘রাত লপাহাল’ কনেতারত কারদর উরেরশ কী েলরত লচরেরেন্ কনে?   (৩) 
চ) ‘লসান্ার েরন্’ কারক েলা হরেরে এেং লকন্?                 (৩) 
৫। ‘রাত লপাহাল’ কনেতাটি কনের ন্াম সহ লশরষ্র েেকটি ললরখা।      (৫) 
৬। লরখানিত পদগুনল লকান্টি কী পদ ললরখা-                    (৫) 
ক) চাষ্ীরা সভা কররে। 



খ) আমি সনতয কথা েনল। 
গ) পদ্মা োংলারদরশর একটি ন্দী। 
ঘ) মিমি আজ পরুস্কার পারেন্। 
ঙ) ওই ললাকটি দ্রুত লহিঁরট চরলরে। 


