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১। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা-

(১x৫=৫)

ক) ধ্বনন্র নিনিত রূপরক বরি _______________।
ি) য ৌনিক স্বরগুনি হি __________________ ।
ি) নবরবকান্রের ডাক ন্াম __________ ।
ঘ)

__________ সারে ন্দীর জরি
িারি যকমন্ ___________?

২। একটি বারকয উত্তর দাওক)
ি)
ি)
ঘ)
ঙ)

(১x৫=৫)

কার বাাঁচার আশা যন্ই?
চানির যেরিটি যকমন্ প্রকৃ নতর নেি?
‘ন্তু ন্ ধারাপাত’ কনবতাটি কার যিিা?
সন্ন্যাস গ্রহরণর পূরবে নববকান্রের কী ন্াম নেি?
নবশ্ব-ধমে-মহাসভা যকাোয় অন্ুনিত হরয়নেি?

৩। সঠিক উত্তর যবরে নন্রয় যিরিাক) ‘সব ধমেই সমান্’- বরিরেন্
i) সরতযন্দ্রন্াে
ii) নবরবকান্ে

(১x৫=৫)
iii) বনিমচন্দ্র

ি) যেরির যচাি দুর া যিারভ __________ করর ওরে।
i)ঝক্ ঝক্
ii) চক্ চক্
iii) ঝল্ মল্
ি) ন্ররন্দ্রন্াে নেরিন্
i)যমধাবী
ii) মূিে
iii) সংসারী
ঘ) আমারদর মুরির কোর সবরেরক যো অংশরক বরি
i) ধ্বনন্ ii) বণে
iii) শব্দ
ঙ) বারকযর প্রধান্ অংশ
i) দুটি
ii) নতন্টি
iii) চারটি
৪। প্রশ্নগুনির

ো ে উত্তর যিরিা-

ক) অেে যিরিা
যপাাঁতা, যরাজিার, নন্শ্চয়, অিস, ন্জর

(৫)

ি) নবপরীত শব্দ যিরিা
পুরস্কর, অিস, অনস্থর, সকাি, নবনি
ি)বাকযিেন্ কররা
জনম, পনরশ্রম, বৃনি, অন্ধকার, নবশ্বাস
৫। উরেশয ও নবরধয় ভাি করর যদিাও-

(৫)
(৫)
(৫)

ক) আমরা চাি কনর আন্রে।
ি) যবড়ারত

াব।

ি) শািবনন্র জঙ্গরি রাজা নশকারর যিরিন্।
ঘ) বরফ পড়রত শুরু করি।
ঙ) আনম বইটি পরড়নে।
৬। ‘ন্তু ন্ ধারাপাত’ কনবতাটি কনবর ন্াম সহ প্রেম স্তবকটি যিরিা।

(৫)
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১। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা-

(১x৫=৫)

ক) _______ িা ারি আর _______ পনরশ্রম কররি তার ______ যপরত যদনর হয় ন্া।
ি) বাংিা ভািায় _____ টি স্বরবণে আরে।
ি) নবরবকান্ে _________ কারে ___________ দীক্ষা নন্রয়নেরিন্।
ঘ) ‘কমিাকান্ত’ কানহনন্টি নিরিরেন্ ________________।
ঙ) ক্ষু নদরাম ______________ পুনস্তকা নবতরণ করনেরিন্।
২। একটি বারকয উত্তর দাওক)
ি)
ি)
ঘ)
ঙ)

(১x৫=৫)

বুরড়া চানি যকান্ কোটি যেরিরক বরি ায়নন্?
চানির যেরির বউ যকমন্ নেি?
ন্ামতা কারক বরি?
ন্ামতা কী কারজ িারি?
নবরবকান্ে কত বের বয়রস যদহতযাি কররন্?

৩। বামনদরকর সারে ডান্নদক যমিাওক)
ি)
ি)
ঘ)
ঙ)

হ্রস্বস্বর
ওিযবণে
নশস্ ধ্বনন্
স্পশে বণে
দীঘেস্বর

৪। প্রশ্নগুনির

(৫)
i) আ,ঈ
ii) ক যেরক ম
iii) অ, ই
iv) প, ফ
v) শ, স

ো ে উত্তর যিরিা-

ক) পদ কারক বরি?
(২)
ি) বারকযর কয়টি অংশ ও কী কী?
(২)
ি) উরেশয বিরত কী যবারঝা?
(২)
ঘ) ‘জীরব যপ্রম করর য ই জন্, যসই জন্ যসনবরে ঈশ্বর’-যক এই কোটি বরিনেরিন্? এই
কোর মারন্ কী?
(৩)
ঙ) কনব কীভারব ন্তু ন্ ধারাপাত নশিরত বরিরেন্?
(৩)
চ) চানির যেরি প্রেম কীভারব যরাজিার কররনেি?
(৩)

৫। ‘ন্তু ন্ ধারাপাত’ কনবতাটি কনবর ন্াম সহ যশরির স্তবকটি যিরিা।
৬। শশশরব নবরবকান্রের কী কী গুরণর পনরচয় পাওয়া
কী?

(৫)

ায়? তাাঁর বাবা ও মারয়র ন্াম
(৫)
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১। একটি বারকয উত্তর দাওক)
ি)
ি)
ঘ)

(১x৪=৪)

ধারাপাত কারক বরি?
স্বামী নবরবকান্ে যকাোয় জন্মগ্রহণ কররনেরিন্?
কার যচাি যিারভ চক্ চক্ করর উেি?
চানির যেরি কীরসর চাি কররনেি?

২। প্রশ্নগুনির

ো ে উত্তর যিরিা-

(২x৬=১২)

ক) বাকয বিরত কী যবারঝা?
ি) বাি রের নবনভন্ন্ অংরশর ন্াম যিরিা।
ি) দন্তযবণেগুনি কী কী?
ঘ) নবরবকান্ে কী কী নবিরয় প্রচু র পড়ারশান্া কররনেরিন্?
ঙ) যেরির বউরয়র বুনির ফরি কী উপকার হরয়নেি?
চ) শরৎকারির দুটি ফু রির ন্াম যিরিা।
৩। প্রশ্নগুনির

ো ে উত্তর যিরিা-

(৩X৩=৯)

ক) অেে যিরিা
যিারিায়ান্া,
ি) নবপরীত শব্দ

দরকারী, িনড়মনস।
যিরিা

িাভ, সনতয, নবশ্বাস।
ি)বাকযিেন্ কররা
মাে, বিো, অবাক
৪। স্বামীজীর জীবন্ী সম্পরকে পাাঁচটি বাকয যিরিা।

(৫)

৫। ‘ন্তু ন্ ধারাপাত’ কনবতাটির নিতীয় স্তবকটি যিরিা।

(৫)

৬। গ্রীরের েু টি কীভারব কা ারি তা পাাঁচটি বারকয যিরিা।

(৫)

