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mZZvi cyi¯‹vi 

‡kÖwY: 6 

evsjv cÖ_g 

1. mswÿß cÖkœ                                                                         

1) gyn¤§` knx ỳjøvn m¤úvw`Z wkky cwÎKvwUi bvg Kx? 

2) b~i k‡ãi A_© Kx? 

3) gyn¤§` knx ỳjøvn †Kvb wek¦we`¨vjq †_‡K W±i Ae wjUv‡iPvi wWwMÖ jvf K‡ib? 

4) QÙ‡ekx †d‡ikZv wb‡R‡K Kx e‡j cwiPq w`‡qwQ‡jb? 

5) ‡eRvi k‡ãi A_© Kx? 

6) UvKIqvjv †jvKwU Kx PvB‡jb? 

7) ‡d‡ikZv Kviv? 

8) ‡d‡ikZv cÖ_‡g Kvi Kv‡Q G‡mwQ‡jb? 

9) mZZvi cyi¯‹vi M‡íi g~jK_v Kx? 

10)  gyn¤§` knx ỳjøvn KZ mv‡j Rb¥ MÖnY I KZ mv‡j g„Z¨yeiY K‡ib? 

11)  mZZvi cyi¯‹vi MíwU †Kv_v †_‡K ‡bqv n‡q‡Q? 

12)  me©v½ A_© Kx? 

13)  gyn¤§` knx ỳjøvn iwPZ K‡hKwU iPbvi bvg wjL| 

14)  evsjv fvlvi AvÂwjK Awfavb Kvi m¤úv`bv? 

15)  gyn¤§` knx ỳjøvn †ckvq Kx wQ‡jb? 

Abyaveb  cÖkœ: 

K) wKfv‡e wZb Bûw`i fv‡M¨i cwieZ©b N‡U? e¨vL¨v Ki| 

L) Gme †Zv Avgvi eiveiB Av‡QÕ Dw³wU e¨vL¨v Ki| 

M) ‡Zvgvi wRwbm †ZvgviB _vKÕ †d‡ikZv GK_v †Kb e‡j‡Qb? e¨vL¨v Ki| 

 

1. iwng, Kwig I Rvgvj wZb fvB| Rvgvj wQj mr Ges bxwZevb|Ab¨w`‡K Zvi fvB iwng I Kwig wQj Amr, ‡jvfx| 

Zviv KvD‡K DcKvi KiZ bv| ‡KD DcKvi Ki‡jI Zv ¯x̂Kvi KiZ bv| mevB Zv‡`i N„Yv KiZ|  mr Rvgvj‡K 

mevB wek¦vm KiZ Ges fv‡jvevmZ| 

K) ÔmZZvi cyi¯‹viÕ M‡íi †jLK †K? 

L) ¯M̂x©q e¨w³wU AÜ †jvKwU‡K †Kb cyi¯‹…Z Kij? 

M) DÏxc‡Ki Rvgvj G mv‡_ ÔmZZvi cyi¯‹viÕM‡íi AÜ †jvKwUi mv „̀k¨ †`LvI| 

N)  mr e¨w³‡K mevB fv‡jvev‡m Ges wek¦vm K‡iÕ-GB Dw³i h_v_©Zv g~j¨vqY Ki ÔmZZvi cyi¯‹viÕ M‡íi                

Av‡jv‡K| 

2. ei evRv‡i GK ZvuwZ wQj | Zvi A‡bK eo †`vKvb wQj| ZvuwZi GK cwiwPZ †jvK wQj bvg mvwR`| †jvKwU 

Amnvq RwgRgv nxb | ‡jvKwU ZvuwZ‡K ejj ÒAvwg hw` Avcbi gZ GKRb eo e¨emvqx n‡Z cviZvg| ZvuwZ 

ZLb mvwR`‡K wKQz UvKv ‡`q Ges e‡j GB UvKv w`‡q Zzwg e¨emv ïiæ Ki| c‡i Zzwg Avgv‡K UvKv †diZ w`I| 

K‡qK eQi ci GK ỳN©Ubvq ZuvwZ Zvi Zvi me©¯̂ nvwi‡q †djj| ZuvwZ ZLb mvwR‡`i Kv‡Q Zvi UvKvUv ‡diZ 

Pvq| wKš‘ mvwR` Zv‡K UvKv w`‡Z A¯̂xKvi K‡i| ZuvwZ ZLb Zv‡K Zvi DcKv‡ii K_v g‡b Kwi‡q w`‡j †m ejj, 

Zvi e¨emvi Rb¨ †KD Zv‡K mvnvh¨ K‡iwb, †m Zvi †gav Avi eyw× w`‡q GZ eo e¨emvqx n‡q‡Q|           

K) ÔmZZvi cyi¯‹viÕ M‡íi †jLK †K?   
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L) ÔGme †Zv Avgvi eiveiB Av‡QÕ- G Dw³wU‡Z Kx g‡bvfve cÖKvk †c‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|   

M) DÏxc‡Ki mvwR‡`i Pwi‡Îi mv‡_ ÔmZZvi cyi¯‹viÕ M‡íi †Kvb Pwi‡Îi mv „̀k¨ i‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|  

N) ÒDÏxcKwU ÔmZZvi cyi¯‹viÕ M‡íi m¤ú~Y© fv‡ei aviY Ki‡Z cv‡iwbÓÑ gšÍe¨wU we‡kølY Ki|   

 

 

 kãv_©:  

 ‡jLK cwiwPwZ 

 cvV cwiwPwZ  

 

 

 

 

 

Rb¥f~wg 

iex›`ªbv_ VvKzi 

 

 

 kãv_© 

 Kwe cwiwPwZ 

 cvV cwiwPwZ 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 

 

১। Ôআবার আসিব সিরর ধানসিিঁসি নদীসির তীরর- এই বাাংলায় 

হয়রতা মানুষ নয় হয়রতা বা শঙ্খসিল শাসলরের ববরশ, 

হয়রতা ব াররর োে হরয় োসতিরের নবারের বদরশ  

েুয়াশার বুরে ব রি এেসদন আসিব এ োিঁঠাল ছায়ায়। 
  

ে) জন্ম ূসম েসবতাসি বে রিনা েরররছন? 

খ) Ôওই আরলারত নয়ন বররখ মুদব নয়ন বশরষÕ।- বযাখযা ের। 
গ) Ôউদ্দীপরের মূল াব জন্ম ূসম েসবতার মূল াব মূলত জন্ম ূসমর বিৌন্দর্িরে উপস্থাপন  েররÕ। বযাখযা ের। 
ঘ) Ôউদ্দীপরের েসব ও ‘জন্ম ূসম’ েসবতার েসবর বিতনায় ররয়রছ এে ববপরীতয।”- সবরেষণ ের। 
 
২। আলম খারনর ঘরবাসি নদী াঙরন সবলীন হরয় র্ায়। িরোর তারে শহরর এেসি ফ্ল্যাি বদওয়ার প্রস্তাব 
বদয়। সেন্তু আলম খান বি প্রস্তাব প্রতযাখযান েরর। বি গ্রাম বছরি বোথাও র্ারব না। গ্রারমর বিৌন্দর্ি তারে 
মুগ্ধ েরর। আলম খারনর ইচ্ছা মৃতুযর পরর তারে বর্ন তার সনরজর গ্রারমর েবরস্থারন িমাসহত েরা হয়। 
 

wiwfkb 
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ে) রবীন্দ্রনাথ ঠােুর েত িারল জন্মগ্রহণ েররন? 
খ) “জন্ম ূসমর িূরর্ির আরলারত েসবর প্রথম বিাখ জুিায়”- বযাখযা ের। 
গ) ‘জন্ম ূসম’ েসবতার েসব বর্ন আলম খান িসররেরই অনযরূপ”- বযাখযা ের। 
ঘ) “গ্রারমর বিৌন্দর্ি তারে মুগ্ধ েরর”- উসিসি ‘জন্ম ূসম’ েসবতার আরলারে মূলযায়ন ের।  
 

Ávbg~jK cÖkœ:  

1) MM‡b Kx †n‡m I‡V? 

2) Kwei A½ Ryovq Kx‡m? 

3) ÔWvKNiÕ iex› ª̀bv‡_i †Kvb ai‡bi iPbv? 

4) evsjv KZ mv‡j iex› ª̀bv_ VvKzi g„Zy¨ eiY K‡ib? 

5) iex› ª̀bv_ VvKzi KZ mv‡j †bv‡ej cyiæ¯‹vi cvb? 

6) Ô‡k‡li KweZvÕ iex› ª̀bv‡_i †Kvb ai‡bi iPbv? 

7) ‡Kvb Kv‡e¨i Rb¨ iex› ª̀bv_ †bv‡ej cyiæ¯‹vi cvb? 

8) Kv‡K fv‡jv †e‡m Kwei Rb¥ mv_©K n‡q‡Q? 

9) bqb k‡ãi 2wU mgv_©K kã wjL| 

10) iex› ª̀bv_ VvKz‡ii Rb¥ †Kvb cwiev‡i? 

 

 

 

Avqbv 

RmxgDwÏb 

 kãv_© 

 ‡jLK cwiwPwZ 

 

িৃজনশীল প্ররনাত্তর  

১। সমনারদর বাসির োরলা সবিালসি বিসদন দুপুরর িেিরে বরারদর মারে বাসির পারশর পুেুরর পাসন বখরত 
আিরলা। পুেুররর পারি দািঁসিরয় পাসনরত মুখ সদরত সগরয় বি বদখল পাসনরত তারই মত অনয এেসি সবিাল 
তার সদরে তাসেরয় আরছ। বি সবিালসিরে বদরখ রারগ গিগি েররত লাগল। 
ে) জিীমউদ্দীন েত সিষ্টারে, েত তাসররখ মৃতুযবরণ েররন? 
খ) ‘িসতরনর বমরয় িসতন’ উসিসি বে, বেন েরররছ? 
গ) উদ্দীপরে ‘আয়না’ গল্পসির বর্ সদেসি প্রসতিসলত হরয়রছ তা বযাখযা ের।  
ঘ) উদ্দীপরের সবিালসির িারথ আয়না গরল্পর িাসষর বউরয়র িারথ গ্রাম বাাংলার নারীরদর বর্ ববসশষ্টয িুরি 
উরঠরছ, তা সবরেষণ ের । 
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২। িাসজদ তার বি  াইরয়র িারথ পূসণিমার রারত পুেুর পারি হািঁিরত ববররায়। হঠাৎ িাসজদ বরল উঠল বাহ 
! আোরশও িািঁদ, পুেুররও িািঁদ। বি  াই বলল, ‘পুেুরর িািঁদ নয়, িািঁরদর প্রসতসবম্ব।’ 
ে) িাসষ আয়নাসি বোথায় লুসেরয় বররখসছল? 
খ) িাসষর বউ রাগাসিত হরয়সছরলা বেন?  
গ) ‘বাহ! আোরশও িািঁদ, পুেুররও িািঁদ।’ উদ্দীপে ও ‘আয়না’ গরল্পর আরলারে বযাখযা ের। 
ঘ) উদ্দীপরের িাসজদ এবাং গরল্পর িাসষ বোন সদে বথরে এরে অরনযর প্রসতরূপ? সবরেষণ ের। 

 

Ávbg~jK cÖkœ: 

1) Avqbvi cÖK…Z gvwjK †K? 

2) Pvwl avb‡ÿ‡Z Kx Kzwo‡q †cj? 

3) Avqbv Luy‡R cvIqvi mgq Pvlx Kx K‡iwQj? 

4) AvqbvwU †Kv_v †_‡K c‡owQ‡jv? 

5) ÔGK cqmvi euvwkÕ Kve¨MÖš’wU †K iPbv K‡ib? 

6) Avqbv M‡íi †jLK †K? 

7) Pvlx KLb N‡i wd‡i Avmj? 

8) AvqbvwU Pvlx †Kv_vq jywK‡q ivL‡jv? 

9) Avqbvq †`Lv †Pnviv†K Pvlx Kv‡K g‡b Ki‡jv? 

10) RmxgDwÏb KZ mv‡j Rb¥MÖnY K‡ib? 

11) Kwe RmxgDwÏb‡K mK‡j Kx bv‡g †P‡b? 

 


