
ডি এ ডি পাডিক সু্কল ডি ডি ডি এম টি ডপ এি 

দশম শ্রেডি 

ডিষয়- িাাংলা 

অিীক্ষা পত্র- ১ 

১। একটি বাক্কে লেখ:-                                        ১ x ৪=৪ 

 ক)‘জ্ঞানচকু্ষ’ গল্পটির লেখক লক? 

 খ)‘আক্োবাব’ুগল্পটি কার লেখা?                                                                                         

 গ)‘তিন পাহাক্ের লকাক্ে’ কতবিার কতবর নাম লেখ? 

 ঘ)‘তিোতিিে’ রচনাটি কার লকান গ্রক্ের অন্তগগি? 

২।তনক্চর প্রশ্নগুতের ি-ুতিনটি বাক্কে উত্তর িাও:-                                                        ২ × ৬=১২ 

 ক)সূর্গক্িব তিোতিিেক্ক কী কী িান কক্রতিক্েন? 

 খ)গাক্েব গাক্েবীর জন্ম কথা সংক্ক্ষক্প লেখ? 

 গ)‘তিনক্জাো লচাখ’ বেক্ি কতব কী বতুিক্েক্িন?    

 ঘ)পথ হাতরক্ে কারা লকান তিক্ক র্াে?লসখাক্ন িারা কী খুুঁক্জ পাে? 

 ঙ)িপন কখন লকন লেক্বতিে লর্ িারও লেখক হক্ি বাধা লনই? 

 চ) লিাট মাতস আত্মপ্রসাক্ির প্রসন্নিা তনক্ে কী কক্রতিক্েন, কারণ তনক্িগি কর? 

৩। তনক্চর প্রশ্নগুতের উত্তর িাও:-                                 ৩ × ৩=৯ 

 ক)অথগ লেখ:- 

   তবরক্ত;  সামথগে; দিনে;    

 খ)তবপরীি অথগ লেখ:- 

   প্রবাসী; আশ্রে; িারস্বক্র; 

 গ)কতব িতক্ত চক্টাপাধোে লপক্েতিক্েন এমন তিনটি পুরস্কাক্রর নাম লেখ:-   

    



৪।‘তিন পাহাক্ের নকতিকাুঁথাে তিশুর কেরব?’- উদৃ্ধতিটির িাৎপর্গ তবক্েষণ কর :-            ৫      

৫।সতি তবক্েি কর:-                                                      ৫ 

  তবশ্বাতমত্র; পিঞ্জতে; সংকল্প; িতদ্ধি; সিাচার;              

৬। বোসবাকে সহ সমাস লেখ:-                                               ৫      

   র্থািতক্ত; মনমাতি; েবনিী; প্রিাখা; তসংহাসন; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ডি এ ডি পাডিক সু্কল ডি ডি ডি এম টি ডপ এি 

দশম শ্রেডি 

ডিষয়- িাাংলা 

অিীক্ষা পত্র- ২ 

১। একটি বাক্কে লেখ:-                                        ১ x ৪=৪ 

 ক)‘জ্ঞানচকু্ষ’ গল্পটির নােক লক? 

 খ)‘আক্োবাব’ুগল্পটির কথক্কর লপিা কী তিে?                                                                                         

 গ)‘তিন পাহাক্ের লকাক্ে’ কতবিার কতবর একটি উপনোক্সর নাম লেখ? 

 ঘ)তিোতিিে লকান রাজ বংক্ির প্রতিষ্ঠািা? 

২।তনক্চর প্রশ্নগুতের ি-ুতিনটি বাক্কে উত্তর িাও:-                                                        ২ × ৬=১২ 

 ক)গাক্েবক্ক কারা লকন রাজা বাতনক্েতিে? 

 খ)েক্ক্তর মক্নাবাঞ্ছা কীোক্ব পূণগ হে? 

 গ)কতবর তিন পাহাক্ের লকাক্ে তগক্ে কী অনেুব হক্েতিে?    

 ঘ)‘ফুসুর ফাসরু ঘুসুর ঘাসুর’ িব্দবিটির অথগ বতুিক্ে িাও? 

 ঙ)আক্োবাবকু্ক লকন হাসপািাে লথক্ক িাতেক্ে লিওো হক্েতিে ? 

 চ)আক্োবাবরুক্ক গল্প কথক লর্োক্ব লিক্খতিক্েন িার বণগনা িাও? 

৩। তনক্চর প্রশ্নগুতের উত্তর িাও:-                                 ৩ × ৩=৯ 

 ক)অথগ লেখ:- 

   মাক্বগে; করুণা; আহ্লাি;    

 খ)তবপরীি অথগ লেখ:- 

   জীবন; মিৃ:ু তবশ্বাস; 

 গ)লেতখকা আিাপূগণা লিবী লপক্েতিক্েন এমন তিনটি পরুস্কাক্রর নাম লেখ:-   

    



৪।‘সহজ কক্র বাুঁচা তক আর খাুঁচাক্ি সম্ভব?’- উদৃ্ধতিটির িাৎপর্গ তবক্েষণ কর :-             ৫      

৫।সতি তবক্েি কর:-                                                      ৫ 

  তবতেন্ন; উচ্ছ্বতসি; তিগন্ত; কুজ্ঝটিকা; ষোনন;              

৬। বোসবাকে সহ সমাস লেখ:-                                               ৫      

   র্থারীতি; প্রিেঙ্গ; আুঁতখপাতখ; আজন্ম ; হাক্িখতে; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ডি এ ডি পাডিক সু্কল ডি ডি ডি এম টি ডপ এি 

দশম শ্রেডি 

ডিষয়- িাাংলা 

অিীক্ষা পত্র- ৩ 

১। একটি িাক্কে শ্রলখ:-                                            ১ x ৪=৪ 

 ক)‘জ্ঞানচকু্ষ’ গক্ল্প িপক্নর লমক্সা কী করক্িন? 

 খ)‘আক্োবাব’ুগক্ল্প আক্োবাব ুকার বাতেক্ি এক্সতিক্েন?                                                                                         

 গ)‘তিন পাহাক্ের লকাক্ে’ কতবিাে খাুঁচা বেক্ি কতব কী বতুিক্েক্িন? 

 ঘ)তিোতিিে কাক্ক তবক্ে কক্রতিক্েন? 

২।ডিক্ের প্রশ্নগুডলর দ-ুডিিটি িাক্কে উত্তর দাও:-                                                        ২ × ৬=১২ 

 ক)সুোগার মিুৃে কীোক্ব হক্েতিে? 

 খ)তিোতিক্িের মিুৃের কারণ বতুিক্ে লেখ? 

 গ) আক্ে-ধীক্র আক্োর লগামটা লখাক্ে-এ কথার অথগ কী?    

 ঘ)কার লকন লকাথাে পথ হাতরক্ে র্াে? 

 ঙ)আক্োবাবকু্ক লকন পাগো গারক্ি থাকক্ি হক্েতিে ? 

 চ)আক্োবাবরুক্ক অতবনাি বাবরু বাতে িােক্ি হক্েতিে লকন? 

৩। ডিক্ের প্রশ্নগুডলর উত্তর দাও:-                                    ৩ × ৩=৯ 

 ক)অথগ লেখ:- 

   উজাে; কাঙাে; আেথুে:ু    

 খ)তবপরীি অথগ লেখ:- 

   কুতিি; অদু্ভি; োক্োবাসা; 

 গ)বনফুক্ের লেখা তিনটি তবখোি গ্রক্ের নাম লেখ:-   

    



৪।‘িার লচক্ে িুুঃক্খর তকিু লনই, িার লচক্ে অপমাক্নর’?- উদৃ্ধতিটির িাৎপর্গ তবক্েষণ কর :-      ৫ 

৫।সতি তবক্েি কর:-                                                      ৫ 

  তনজন্ত; বহৃস্পতি; সিািে; সংরক্ষণ; িেুক্োক;              

৬। বোসবাকে সহ সমাস লেখ:-                                               ৫      

   র্ক্থষ্ট; প্রাণপাতখ; জাহাজঘাটা; পদ্মানিী ; পোন্ন; 

 কমম-পডরকল্পিা:-(ডিপার ফাইক্ল করক্ি) 

    রবীন্দ্রনাক্থর লিাটগল্প লথক্ক লর্ লকান িটুি নারী চতরক্ত্রর মেূোেণ কর অনতধক ১৫০ িক্ব্দ।       


