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১. সজৃনশীল প্রশ্নের উত্তর ললখ: 

উদ্দীপক-১ :  

‘চ োখ চেল’ ওই চ েঁ ল শ্নে হশ্নলো সোরো। 

আচ্ছো লিলি, কী করশ্নে ভোই তোরো— 

জন্ম লোলে লেশ্নেশ্নে যোর চ োখ। 

কোেঁিোর সুখ চয েোরণ তোহোর—েোই। 

কোেঁিশ্নত চপশ্নল েো েঁ শ্নত চস চয ভোই, 

কতক তেু কমত চয তোর চশোক। 

‘চ োখ চেল’—তোর ভরসো তেু আশ্নে— 

 কু্ষহীনতোর কী কথো কোর কোশ্নে! 

উদ্দীপক-২ :  

টোলনস চকন? লকশ্নসর তোড়োতোলড়— 

চসই চতো লিশ্নর যোে আেোর েোলড়, 

একলো-থোকো চসই চতো েৃহশ্নকোণ— 

তোর চ শ্নে এই লিগ্ধ শীতল জশ্নল 

িুশ্নটো চযন প্রোশ্নণর কথো েশ্নল— 

িরি ভরো িুশ্নখর আলোপন; 

পরশ তোহোর মোশ্নের চিশ্নহর মশ্নতো 

ভুলোে খোলনক মশ্ননর েযথো যত! 

  

(ক) ‘শুক্লো দ্বোিশী’ শশ্নের অথ থ কী? 

 (খ) সুভোর নোম চকন ‘সুভোলিণী’ রোখো হশ্নেলেল? েযোখযো কশ্নরো। 

 (ে) উদ্দীপক-১-এর েক্তশ্নেয ‘সুভো’ েশ্নের চয লেশ্নশি লিকটটর সংেলত চিখোশ্ননো হশ্নেশ্নে—তো েযোখযো কশ্নরো। 

 (ঘ) ‘উদ্দীপক-২-এর অন্ধ েধূটটর অনুভূলত ও সুভোর অনুভূলত একসূশ্নে েো েঁথো’—মন্তেযটটর যথোথ থতো লনণ থে কশ্নরো। 
 

২. আমোর ভোইশ্নপো েলোই—তোর প্রকৃলতশ্নত েোেপোলোর মূল সুরগুশ্নলোই হশ্নেশ্নে প্রেল। চেশ্নলশ্নেলো চথশ্নকই  ুপ োপ 

চ শ্নে চ শ্নে চিখোই তোর অভযোস, নশ্নড় শ্নড় চেড়োশ্ননো নে। পুে লিশ্নকর আকোশ্নশ কোশ্নলো চমঘ স্তশ্নর স্তশ্নর স্তলিত হশ্নে 

িো েঁড়োে, ওর সমস্ত মনটোশ্নত লভশ্নজ হোওেো চযন শ্রোেণ-অরশ্নণযর েন্ধ লনশ্নে ঘলনশ্নে ওশ্নে; ঝম্ ঝম্ কশ্নর েৃটি পশ্নড়, 

ওর সমস্ত েো চযন শুনশ্নত পোে চসই েৃটির শে। 

ক) সুভো চকোথোে েশ্নস থোকত? 

খ) ‘তোহোর মম থ তোহোরো ভোিোর অশ্নপক্ষো সহশ্নজ েুঝঝত’—েযোখযো কশ্নরো। 

ে) উদ্দীপশ্নকর েলোইশ্নের সশ্নে ‘সুভো’ েশ্নের সুভো  লরেটটর সোিৃশযপূণ থ লিকটট আশ্নলো নো কশ্নরো। 

ঘ) ‘উদ্দীপশ্নক সুভোর েযঝক্তজীেশ্ননর লনিঃসেতো অনুপলিত’ মন্তেযটটর যথোথ থতো লে োর কশ্নরো। 
 

 

১। মম থলেদ্ধ হলরণীর মশ্নতো সুভো কোর লিশ্নক তোকোে? 

ক) নিীতশ্নটর  

খ) প্রতোশ্নপর 

ে) জন্মভূলমর  

ঘ) সে থশী ও পোেুললর 

 

২। সুভো েশ্নে সুভোশ্নক ‘সুলভ’ েলো হশ্নেশ্নে কতেোর? 

ক) ১ েোর  

খ) ২েোর 

ে) কশ্নেকেোর  

ঘ) একেোরও েলো হেলন 

 

লনশ্ন র উদ্দীপকটট পশ্নড় প্রেগুশ্নলোর উত্তর িোও : 

‘চ োখ চেল’- তোর ভরসো তেু আশ্নে 

 কু্ষহীনোর কী কথো কোর কোশ্নে?’ 
 

৩। উদ্দীপকটট সুভোর মশ্ননর চকোন ভোেটটশ্নক ইলেত কশ্নর? 

ক) চক্ষোভ  

খ) রোে  

ে) অলভমোন  

ঘ) অসহোেত্ব 

 

৪। উক্ত ভোেটট িুশ্নট উশ্নেশ্নে লনশ্ন র চয অংশ্নশ, তো হশ্নলোÑ 

ক) চস লেল লনজথন লদ্বপ্রহশ্নরর মশ্নতো সলেহীন ও শেহীন 

খ) সুভো লনশ্নজশ্নক সে সমে আড়োল করোর চ িো করত 



ে) সুভোর সোশ্নথ েোলশ্নকরো চখলশ্নত  োইত নো 

ঘ) প্রকৃলতর সোলিশ্নধয সুভো লনশ্নজশ্নক েযস্ত রোখত সে থিো 
 

৫। লকেুলিশ্ননর জনয েোণীকণ্ঠ চকোথোে চেল? 

ক) লেশ্নিশ  

খ) কলকোতো 

ে) সিশ্নর  

ঘ) েড় চমশ্নের েোলড় 

 

৬। সুভো লনশ্নজশ্নক সে থিোই চেোপন রোখোর চ িো কলরত, কোরণÑ 

র) সকশ্নলর উশ্নপক্ষো  

রর) সকশ্নলর অেজ্ঞো 

ররর) সমোশ্নজর উিোসীনতো 

লনশ্ন র চকোনটট সটেক? 
 

ক) র ও রর  

খ) রর ও ররর  

ে) র ও ররর  

ঘ) র, রর ও ররর 

 

৭। সুভো কোর পোশ্নের কোশ্নে েশ্নস কোেঁশ্নি? 

ক) েোেোর  

খ) মোর  

ে) প্রতোশ্নপর  

ঘ) প্রকৃলতর 

 

৮। পোতোশ্নলর অট্টোললকো লকশ্নসর? 

ক) চসোনোর  

খ) রুপোর  

ে) লপতশ্নলর  

ঘ) সুশ্নখর 

 

৯। পোতোশ্নলর অট্টোললকোে লকশ্নসর পোলঙ্ক? 

ক) চসোনোর  

খ) রুপোর 

ে) লপতশ্নলর  

ঘ) সোতনলর হোর 

 

১০। সুভোর হশ্নে কথো েশ্নল চক? 

ক) চেোেো প্রকৃলত  

খ) প্রতোপ 

ে) িু’টট েোভী  

ঘ) লেড়োল ও চমিশোেক 

 

উত্তর : ১. খ,      ২. ক,     ৩. ঘ,     ৪. ে,     ৫. ক,     ৬. ক,     ৭. ক,      ৮. খ,    ৯. ক,     ১০. ক । 
 

১১। ‘সুভোলিণী’ শশ্নের অথ থ কী? 

ক) যোর কথো সুন্দর  

খ) যোর ভোিো মধুর 

ে) সতত চয কথো েশ্নল  

ঘ) যোর মুশ্নখ ভোিো নোই 

 

১২। ‘রো েঁধোর পশ্নর খোওেো আর খোওেোর পশ্নর রো েঁধোÑ এশ্নতই েন্দী এক েৃলহণীর জীেন।’Ñ ‘েৃলহণী’ সুভো েশ্নের কোর 

সোশ্নথ তুলনীে? 

ক) প্রতোশ্নপর সোশ্নথ  

খ) সুভোর সোশ্নথ 

ে) চেোট নিীটটর সোশ্নথ  

ঘ) সুভোর েোেো-মোর সোশ্নথ 



 

লনশ্ন র উদ্দীপকটট পশ্নড় প্রেগুশ্নলোর উত্তর িোও : 

ঘুম চভশ্নে চিশ্নখ একটো কুকুর লমেুর কোপড় ধশ্নর টোনশ্নে। ধমক লিশ্নতই চস িশূ্নর সশ্নর যোে। আেোর যখন ‘আে’ েশ্নল 

চস ডোশ্নক, তখন চিৌড় লিশ্নে কোশ্নে এশ্নস মোটটশ্নত েড়োেলড় খোে। 

 

১৩। উদ্দীপশ্নকর লমেু কোশ্নক লনশ্নিথশ কশ্নর? 

ক) প্রতোপ  

খ) সুভো 

ে) চেোসোই  

ঘ) একটট কুকুরশ্নক 

 

১৪। উদ্দীপশ্নক ‘সুভো’ েশ্নের চকোন লিকটট প্রকোশ চপশ্নেশ্নে? 

র ) েোকপ্রলতেন্ধীর সোশ্নথ প্রলতদ্বঝিতো 

রর) জীশ্নের প্রলত মোনুশ্নির মমত্ব 

ররর) মোনুশ্নির প্রলত জীশ্নের মমত্ব 

 

লনশ্ন র চকোনটট সটেক? 

ক) র  

খ) রর  

ে) রর ও ররর  

ঘ) র, রর ও ররর 

 

১৫। চয কথো কে নো সশ্নে অনুভে কশ্নর ইহো সকশ্নলর মশ্নন হে নোÑ এ েোশ্নকয প্রকোশ চপশ্নেশ্নেÑ 

র) েোকপ্রলতেন্ধীর প্রলত সমোশ্নজর অেশ্নহলো 

রর) চয কথো েলশ্নত পোশ্নর নো তোর চকোশ্ননো অনুভূলত নোই 

ররর) েোকপ্রলতেন্ধীর অসহোেত্ব 

 

লনশ্ন র চকোনটট সটেক? 

ক) র  

খ) ররর  

ে) র ও ররর  

ঘ) র, রর ও ররর 

 

১৬। সুভো চেোটশ্নেলো চথশ্নকই কী েুশ্নঝ লনশ্নেলেল? 

ক) চস সমোশ্নজর অলভশোপ 

খ) চস লপতোমোতোর অলভশোপ 

ে) তোশ্নক চকউ  োে নো 

ঘ) চস লপতোমোতোর চেোঝোস্বরূপ 

 

১৭। েোণীকশ্নণ্ঠর ঘর চকোথোে? 

ক) নিীর উপর  

খ) নিীর তীশ্নর 

ে) নিীর ধোশ্নর  

ঘ) নিীর পোশ্নড় 

 

১৮। সুভোর সম্পশ্নকথ সকশ্নল িুঝিন্তো প্রকোশ কলরতÑ 

ক) সুভোর সোমশ্নন  

খ) সুভোর অলশ্নক্ষয 

ে) সুভোর অশ্নেো শ্নর  

ঘ) সুভোর েোেো-মোর সোশ্নথ 

 

১৯। সুভোর সম্পশ্নকথ সকশ্নল িুঝিন্তো কলরত কী সম্বশ্নন্ধ? 

ক) জীেন  

খ) ভলেিযৎ  

ে) লনস্তব্ধতো  

ঘ) লেশ্নে 

 

উত্তর : ১১. খ,      ১২. ে,       ১৩. ঘ,      ১৪. ে,      ১৫. ে,     ১৬.ঘ,       ১৭. ে,     ১৮.ক,      ১৯. খ। 


