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বাংলা – �থম ভাষা

সময় – ৩ ঘ�া ১৫ িমিনট �থম ১৫ িমিনট �ধু
��প� পড়ার জন� এবং

বািক ৩ ঘ�া উ�র �লখার জন�। (িনয়িমত
পরী�াথ�েদর জন� পূণ�মান – ৯০ বিহরাগত

পরী�াথ�েদর জন� পূণ�মান – ১০০]

১৭×১=১৭
১। স�ক উ�র� িনব�াচন কেরা ?

১.১ পুিলশ �সেজ হিরদা দাঁিড়েয়িছেলন–

(ক) জগদীশবাবরু বািড় (খ)
চেকর বাস��াে�
(গ)দয়ালবাবরু িলচুবাগােন

(ঘ) চােয়র �দাকােন

১.২ নেদরচাঁেদর বয়স –

(ক) পিঁচশ বছর (খ)
ি�শ বছর (গ)
পয়ঁি�শ বছর (ঘ)
চি�শ বছর



১.৩ �ছােটামািস তপেনর �থেক
কত বছেরর বেড়া –

(ক) বছর পাঁেচেকর

(খ) বছর আে�েকর

(গ) বছর দেশেকর

(ঘ) বছর বােরার ।

১.৪ ‘অিভেষক’ শীষ�ক কাব�াংশ� ‘�মঘনাদবধকাব�’-এর �কা� সগ�
�থেক �নওয়া হেয়েছ ?

(ক) �থম সগ�

(খ) তৃতীয় সগ�

(গ) নবম সগ�
(ঘ) পঞম সগ�

১.৫ “তারা আর �� �দখেত পারল না।” – কারা �� �দখেত পারল
না?

(ক) �সই �মেয়�

(খ) িগজ� ার নান



(গ) কিবতার কথক

(ঘ) শা� হলদু �দবতারা
(2)

১.৬ “গান বাঁধেব সহ� উপােয়” ~ �ক গান বাঁধেব ?

(ক) িচল

(খ) �কািকল

(গ) শ�ন

(ঘ) ময়ূর

১.৭ পালেকর কলেমর ইংেরিজ নাম হল–

(ক) �াইলাস

(খ) ফাউে�ন �পন

(গ) �ইল

(ঘ) িরজাভ� ার �পন



১.৮ কােন কলম খুেঁজ দিুনয়া �খাঁেজন -

(ক) �াবি�ক

(খ) দাশ�িনক

(গ) গ�কার

(ঘ) নাট�কার

১.৯ “িহমালয় �যন পৃিথবীর মানদ�” – উি��

(ক) রবী�নােথর

(খ)বি�মচে�র

(গ) কািলদােসর

(ঘ) িবদ�াসাগেরর

১.১০অনসুেগ�র দ�ৃা� �কান�?

(ক) জন�

(খ) খানা

(গ) �।
(ঘ) গাছা

১.১১�� সমােস অথ� �াধান� থােক –



(ক) পূব� পেদর

(খ) উভয় পেদর

(গ) পর পেদর
(ঘ) অন� পেদর

১.১২‘ইসােবর �মজাজ চেড় �গল’ – িন�েরখ পদ� �কান
কারেকর উদাহরণ?
(ক) কম� কারক
(খ) করণ কারক
(গ) কতৃ� কারক
(ঘ) অপাদান কারক

১.১৩‘�ফলাইলা কনক-বলয় দেূর। িন�েরখ পদ� �য
সমােসর উদাহরণ তা হল –
(ক) তৎপু�ষ
(খ) অব�য়ীভাব
(গ) ব��ীিহ
(ঘ) মধ�পদেলাপী কম�ধারয়।

১১৪‘বাংলার এই দিুদ� েন আমােক ত�াগ করেবন না’

এ� কী ধরেনর বাক�?



(ক) অন�ুাসূচক বাক�

(খ) িনেদ�শক বাক�

(গ) িব�য়সূচক বাক�

(ঘ) ��েবাধক বাক�

১.১৫‘আিম মহারাজ নই, আিম এই সৃি�র মেধ� এককণা

ধূিল। এ� �কান ��িণর বাক�?

(ক) সরল বাক�

(খ) �যৗিগক বাক�

(গ) জ�ল বাক�

(ঘ) িম� বাক�

১.১৬‘জগদীশবাবু িসিড় ধের �নেম যান’ - বাক��র

ভাববােচ�র �প হল -

(ক) জগদীশবাবরু িসিড় ধের নামা হয়।

(খ) জগদীশবাবরু �ারা িসিড় ধের নামা হয়।।

(গ) জগদীশবাবু িসিড় ধের নােমন।



(ঘ) জগদীশবাবু িসিড় ধের �নেম আেসন।

১.১৭‘নদীর িবে�ােহর কারণ �স বিুঝেত পািরয়ােছ’ –

এ� �কান বােচ�র উদাহরণ –

(ক) কম�বাচ�

(খ) ভাববাচ�

(গ) কতৃ� বাচ�

(ঘ) কম�কতৃ� বাচ�

২। কম-�বিশ ২০ � শে� ���িলর উ�র দাও : ১৯x১=১৯

| ২.১ �য-�কােনা চার� �ে�র উ�র দাও : ৪×১=৪

২.১.১“বেড়া ভয় কিরেত লািগল নেদরচ� ােদর”—

নেদরচ� ােদর �কন ভয় করেত লাগল ?

২.১.২“অমতৃ ফেতায়া জাির কের িদল,”— অমতৃ
কী ‘ফেতায়া’ জাির কেরিছল ?

২.১৩“বেুড়ামানেুষর কথাটা �ননা।”–
বেুড়ামানেুষর �কা� কথা �নেত বলা হেয়েছ ?

২.১.৪“আপিন িক ভগবােনর �চেয়ও বেড়া?”

ব�া একথা কােক বেলিছেলন ?



২,১.৫‘আজ �যন তার জীবেনর সবেচেয় দঃুেখর

িদন।”

– ব�ার �কা� িদন� সবেচেয় দঃুেখর ?

২.২ �য-�কােনা চার� �ে�র উ�র দাও ◌ঃ
৪×১=৪

২.২১“এল ওরা �লাহার হাতকিড় িনেয়,”– ওরা।

কারা ?

২.২.২“হায়, িবিধ বাম মম �িত।” – ব�ার এমন

ম�েব�র কারণ কী ?

২.২.৩“�তামায় িনেয় �বড়ােব গান”

- �ান �কাথায় �বড়ােব ?

২.২.৪“�ংস �দেখ ভয় �কন �তার ?”– কিব এ

�� কােদর উে�েশ� কেরেছন ?

২.২.৫“িস�ুতীের রিহেছ মা�স।” – ‘মাস’ শে�র অথ� কী
?



২.৩ �য-�কােনা িতন� �ে�র উ�র দাও ◌ঃ
৩x১=৩

২.৩.১“তাই িনেয় আমােদর �থম �লখােলিখ।” –

কী িনেয় �লখকেদর �থম �লখােলিখ’?

২.৩.২ “লা� �তামার িদন ফুরাইয়ােছ।” কথা� �ক
বেলিছেলন ?

২.৩.৩ “এেত রচনা উৎকট হয়।” – রচনা ‘উৎকট’ হয়
কীেস?

২.৩.৪ �েয়াজনমেতা বাংলা শ� পাওয়া না �গেল কী
করা উিচত বেল �লখক মেন কেরেছন ?

২.৪ �য-�কােনা আট� �ে�র উ�র দাও :
৮x১=৮

২.৪.১ িতয�ক িবভি� কােক বেল ?

২.৪.২ স��পদ কারক নয় �কন?

২.৪.৩ অব�য়ীভাব সমােসর এক�
উদাহরণ দাও।



২.৪.৪ িনরেপ� কত� ার উদাহরণ দাও।

২.৪.৫ িন�েরখ শ��র কারক ও িবভি� িনণ�য়

কেরা ?

“পৃিথবী হয়েতা �বেঁচ আেছ।”

২.৪.৬ উে�শ� ও িবেধয় অংশ িচি�ত কেরা ?

“ওরা ভেয় কাঠ হেয় �গল।”

২.৪৭ সূয� পি�মিদেক উিদত হয় ।

বাক�িনম�ােণর �কান শত� এখােন লঘন করা

হেয়েছ ?

২.৪.৮ ‘ব��পী – শ��র ব�াসবাক�সহ সমােসর নাম
কেরা।
২.৪.৯ ‘কলম তােদর কােছ আজ অ�শৃ�।” – জ�ল

বােক� পিরবত� ন কেরা।

২.৪.১০‘নদীর ধাের তার জ� হইয়ােছ।” – কতৃ� বােচ�

পিরণত কেরা।



৩। �স� িনেদশ�সহ কম-�বিশ ৬০ � শে� উ�র দাও :

৩+৩=৬

Xত

৩.১ �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র দাও:

৩.1.2
“�ছেলদেুটার সবই একরকম, তফাত �ধু এই

�য
�ছেলদ�ু �ক �ক ? তােদর মেধ� তফাত

�কাথায় ?
১+২

৩.১.২ “�স ভয়ানক দলু�ভ িজিনস।” – �কান

িজিনেসর কথা বলা হেয়েছ ? তা দলু�ভ �কন ?

১+২

৩.২ �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র দাও
◌ঃ

১*৩=৩



৩.২.১ “এেসা যুগাে�র কিব,”– ‘যুগাে�র কিব’�ক

�কন আহবান করা হেয়েছ ?

৩,২২“�স জানত না আিম আর কখেনা িফের

আসব না।” – ‘�স’ �ক ? ‘আিম আর

কখেনা িফের আসব না’ বলার কারণ কী ?

১+২

৪। কম-�বিশ ১৫০ শে� �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র

দাও ?

৪.1 “ও আমােক িশিখেয়েছ, খাঁ� িজিনস কােক বেল।”—

�ক, কােক িশিখেয়েছ ? ‘খাঁ� িজিনস’ বলেত কী

�বাঝােনা হেয়েছ ?
২+৩

৪.২ “তাহার পির�েদর �িত দিৃ�পাত কিরয়া মখু
িফরাইয়া

হািস �গাপন কিরল”– �ক হািস �গাপন করল ? তার



হািস পাওয়ার কারণ কী?
১+৪

৫। কম-�বিশ ১৫০ শে� �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র

দাও ?

৫.১ “অিভেষক কিরলা �মাের।”– ‘�মার’ �ক ? পাঠ� কিবতা
অবল�েন �মােরর চির� আেলাচনা কেরা।

১+৪

৫.2 “আয় আেরা �বেঁধ �বেঁধ থািক”– কিবতার িবষয়ব�

সংে�েপ �লেখা।

৬। কম-�বিশ ১৫০ শে� �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র

দাওঃ

৬.১ “বাংলা ভাষায় িব�ানচচ� ায় এখনও নানারকম

বাধা আেছ।”– �লখক �কান ধরেনর বাধার কথা

বেলেছন ?

৬২ “আমার মেন পেড় �থম ফাউে�ন �কনার কথা।”



ব�ার আসল নাম কী ? তার ফাউে�ন �কনার ঘটনা�

সংে�েপ িববতৃ কেরা।
১+৪

৭। কম-�বিশ ১২৫ শে� �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র দাও ◌ঃ
৪

৭.১ “এইবার হয় �তা �শষ যু� !”— �কা� যুে�র কথা

বলা হেয়েছ? ব�া এই যু�েক ‘�শষ যু�’ বেলেছন

১+৩

৭২“দরবার ত�াগ করেত আমরা বাধ� হি� জাঁহাপনা।”—
ব�া �ক ? তারা �কন দরবার ত�াগ করেত চান ?

১+৩

৮। কম-�বিশ ১৫০ শে� �য-�কােনা দ�ু �ে�র উ�র দাও:

৫x২=১০
৮.১“ফাইট �কািন, ফাইট” – সাধারণ সাঁতা� �থেক

চ�াি�য়ন হেয় উঠেত িগেয় �কািনেক কী ধরেনর
‘ফাইট’ করেত হেয়িছল, িনেজর ভাষায় �লখ।
৫

৮.২ “ি��া, এবার আমরা কী খাব ?”- ব�া �ক ?



উি�� ব�ি� কীভােব তােদর সাহায� কেরেছন
?

১+৪
৮.৩ “খাওয়ায় আমার �লাভ �নই। ডােয়�ং কির।” –

ব�া �ক ? তার ডােয়�ং-এর পিরচয় দাও। ১+৪

9) চিলত গেদ� ব�ানবুাদ ক�রা ?

Home is the first
school where the
child learns his
first lesson. He
sees, hears and
begins to learn at
home. In a good
home honest and
healthy men are
made. Bad
influence at home
spoils a child.

৫x১=৫
১০। কম-�বিশ ১৫০ শে� �য-�কােনা এক� �ে�র উ�র

দাও ◌ঃ ১
১০.১ মাধ�িম�কর পর কী িবষয় িনেয় পড়�ব – এ িবষেয় দইু



ব�ুর মেধ� এক� কা�িনক সংলাপ রচনা ক�রা।
১০.২ �তামার এলাকায় অরণ� স�াহ পািলত হল – এ।

িবষেয় এক� �িতেবদন রচনা কেরা।
১১। কম-�বিশ ৪০০ শে� �য-�কােনা এক� িবষ�য় �ব� রচনা

কেরা ?
১০

১১.১ িব�ােনর ভােলা ম�
১১.২ এক� �মেণর অিভ�তা

১১.৩ আমােদর পিরেবশ ও সমস�া ও �িতকার

১১.৪ �খলাধূলা ও ছা�সমাজ

[ �কবল বিহরাগত পরী�াথ�েদর জন�।

১২। কম-�বিশ ২০ � শে�র মেধ� উ�র দাও (�য-�কােনা।

চার�):
১x৪=৪

১২.১“নদীেক �দখা হয় নাই।”— নেদরচাদ কতিদন

নদীেক �দেখিন ?

১২.২“এবােরর মেতা মাপ কের িদন ওেদর।”— একথা



�ক, কােক বেলিছেলন ?

১২.৩“�মসসার উপযু� কাজ হেব �সটা।”- �কা�া

মমেসার উপযু� কাজ হেব ?

১২.৪ “িশি�নী আকিষ� �রােষ”– ‘িশি�নী’ শে�র অথ�।

�লেখা।

১২.৫ “িছিনেয় িনেয় �গল �তামােক,”- �ক, কােক িছিনেয়

িনেয় �গল ?

১৩। কম-�বিশ ৬০ � শে�র মেধ� �য-�কােনা দ�ু �ে�র

উ�র দাও :
৩x২=৬

১৩.১ “তােত �য আমার ঢং ন� হেয় যায়।”– ‘ঢং' বলেত
এখােন কী �বাঝােনা হেয়েছ ? কীেস ঢং ন� হেয়

যােব ?
| ১+২



১৩.২“িবি�ত হইল বালা”– ‘বালা’ �ক ? তার িব�েয়র
কারণ কী িছল ?
১+২

১৩.৩“গ� �া�মর বািড় বািড় ঘুের �াম-�ধােনর কােন

�গল।” �কান গ� ‘�াম-�ধােনর কােন �গল ? িতিন কী

করেলন ?
১+২


