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অনধিক ২০ ধি শব্দে উত্তর দাও। (প্রধিধি প্রব্দের মান ১) 

1. তখন সস রীততমততা কাবু হতয় পত়েতে।”—সস কাবু হতয় পত়েতেল সকন?  
2. “অনয সকতলর মততা মৃতুযঞ্জয়তক সসও খুব পেন্দ কতর।” কী কারতে 'সস' মৃতুযঞ্জয়তক পেন্দ কতর? 
3. মৃতুযঞ্জয় অনাহাতর মৃতুয প্রথম সদতখতেল কখন?  
4. তনতখতলর সমপদস্থ মৃতুযঞ্জয় তনতখতলর সথতক কত টাকা সবতি মাইতন পায় এবং সকন?  
5. “সসটা আশ্চর্য নয়।”—সকাল্টা আশ্চর্য নয়?  
6. তনতখল মৃতুযঞ্জয়তক পেন্দ কতর সকন?  
7. সকন “তীক্ষ্ণধার হা-হুতািকরা মন্তবয করা হতয়তে”?  
8. “জীবনধারতের অতে মানুতের "দাতব" সর্ জন্মাতে না, তার মূল কারে কী বতল মতন কতর তনতখল?  
9. “সকমন একটা ধারো জতন্মতে...।”—কার, সকান্ ধারোর কথা বলা হতয়তে?  
10. “এখন সসটা বন্ধ কতর তদতয়তে।”—সক, কী বন্ধ কতর তদতয়তে?  
11. “টুনুর মা তাতক সকাতর অনুতরাধ জানায় ... ।”—কী অনুতরাধ?  
12. “এ অনযায় নয়? অতযাচার নয়?” বক্তা কাতক অনযায় এবং অতযাচার বতলতেন? 
13. তিতেিাল চাল এবং রামিাল চাল কী কী তদতয় খায়?  
14. “উেব তা়োতাত়ে হাত চালায়”—সকন?  
15. “এসব কথা শুতন উেব বুতক বল পায়।”—সকান্ কথা শুতন ‘উেব' বুতক বল পায়?  
16. “এতল পতর নদীর পাত়ে সারবতন্দ েরাদ হতব” –কাতদর এভাতব শ্রাদ্ধ হতব?  
17. “ওই পাাঁচ ভাতে ভাত হয় ?" পাাঁচ ভােটা কী কী?  
18. “তটতনর সবি একটা মুখবন্ধ সকৌতটা তেল ঘতর।”- সকৌতটাতটর মতধয কী তেল?  
19. “সখতত সখতত চেুনীর মা বতলতেল....”- কী বতলতেল? 
20. “আসার সমতয় োাঁ-তজয়াতত বতলতেল....” — কী বতলতেল?  
21. "ভাত সখতল সস মানুে হতব।”- মানুে হতল সস কী করতব?  
22. “তাস তপটাতনা সেতলগুতল অস্বতিতত পত়ে।”—সকন?  
23. “নইতল সদাে লােতব। কী হতল সদাে লােতব।  
24. “সলাকতটর নাম উৎসব।"-তলাকতটর নাম উৎসব হতলও সস কী নাতম পতরতচত?  
25. “তুতম হাত চালাও।”—সকন বলা হতয়তে?  
26. ... তখনও চাাঁদ সূর্য উঠতব তক না।” কখন?  
27. সলতখকা মহাতেতা সদবী 'ভাত' েতে ভেবানতক তনতয় সকান্ তবদ্রূপ কতরতেন?  
28. “ডাক্তাররা বতল তদতয়তে বতলই সতা.....”—কী করা হতেল?  
29. বুত়ো কতযা সংসার তনতয় 'নাটা- িামটা' হতেতলন কখন?  
30. “সসই জনযই তাতদর চাকতর করা হতয় ওতঠতন।” কী জনয ? 
31. “সবািা সেল বুত়ের এ অতভজ্ঞতা প্রচুর আতে।” বুত়ের কী অতভজ্ঞতা তেল?  
32. পউতে বাদলা সম্পতকয গ্রাতমর ‘ডাকপুরুতের পুতরাতনা বচতন' কী বলা আতে?  
33. “বচসা সবত়ে সেল”—বচসার কারে কী?  
34. “তাই সলাতকর সমজাজ সেল তবেত়ে।”—সলাতকর সমজাজ তবেত়ে তেতয়তেল সকন?  
35. “এইটুকুই র্া সুখ তখন।”—সকান্ সুতখর কথা বলা হতয়তে?  
36. “বুত়ে সখতপ সেল।”—সকান কথা শুতন বুত়ে সখতপ তেতয়তেল?  



37. ‘ডাকপুরুতের' পুতরাতনা 'বচন'-এ সপৌতের বৃতি সম্বতন্ধ কী বলা আতে?  
38. ভারতবেয' েতে বুত়ের সচহারা সকমন তেল?  
39. ডাওর' কাতক বতল।  
40. “একজন দুজন কতর তভ়ে বা়েতত থাকল।”— সকাথায় ?  
41. “ফজলু সসখ বলল।”—ফজলু সসখ কী বতলতেল?  
42. “সচাঁতচতয় উঠল— তমতথয!”— বক্তা সকান্ তবেয়তক ‘তমতথয' বতলতেল?  
43. “দু-তদতকর সিস্ত্র জনতা ফযালফযাল কতর তাতকতয়”—কী সদখতেল?  
44. “আতম র্াতে িহতর-মামলার তদন।” – বক্তা সক?  
45. “তাাঁর সপতে অতনক প্রমাে জুতট সেল।”—কার সপতে?  
46. 'ভারতবেয’ েতে তনবারে বােতদর স্বাভাবচতরতের সকান্ পতরচয় পাওয়া র্ায় ? 
47. “একতট তারা এখন আকাতি রতয়তে :”—তারাতটতক কতব কীতসর সতে তুলনা কতরতেন?  
48. “সতমতন একতট তারা আকাতি জ্বলতে এখনও”—তারাতটতক সদতখ কতবর কী কী মতন হতয়তে?  
49. 'সসানার বিযার মততা সজতে উতঠ' হতরেতট কী করতত সচতয়তেল?  
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50. “একটা অদু্ভদ িব্দ।”— কীতসর িতব্দর কথা বলা হতয়তে?  
51. "এতসতে সস সভাতরর আতলায় সনতম...” – সক সভাতরর আতলায় সনতম এতসতে?  
52. “... মাতঠ। আগুন সজ্বতলতে”–কারা, কখন, সকন আগুন সজ্বতলতে?  
53. “সমারেফুতলর মততা....”—সমারেফুতলর সতে কীতসর তুলনা করা হতয়তে?  
54. “তচতাবাতঘনীর হাত সথতক তনতজতক বাাঁতচতয় বাাঁতচতয়...” – তচতাবাতঘনীর হাত সথতক সক তনতজতক বাাঁচায় ?  
55. “নদীর তীক্ষ্ণিীতল সেউতয়......‘তীক্ষ্ণিীতল সেউতয়' কী ঘটল?  
56. “অন্ধকাতর তহম কুতিত জরায়ু তোঁত়ে...”—কী বা সক কুতিত জরায়ু তোঁত়ে সবতরতয় আতস?  
57. ‘সুন্দর বাদাতম হতরে' তচতাবাতঘনীর হাত সথতক বাাঁচাতত সকান্ সকান্ বতন ঘুতরতেল?  
58. “সমারেফুতলর মততা লাল আগুন”—কখন, সকন এই আগুন সদতিায়াতলরা জ্বাতলতয়তেল? 
59. ...েভীর, তবিাল িব্দ, কী েভীর এবং সসখাতন কীতসর িব্দ হয়?  
60. “আমার ক্লাতন্ত উপতর িরুক”—কার িতর প়োর কথা বলা হতয়তে?  
61. “অলস সূর্য সদয় এাঁতক”- অলস সূর্য কী এাঁতক সদয়।  
62. অলস সূর্য সদয় এাঁতক”-সূর্যতক অলস বলার কারে কী?  
63. “সধাাঁয়ার বতিম তনঃোস ঘুতর তফতর ঘতর আতস" "তধাাঁয়ার 'বতিম তনঃোস' বলতত কী সবািাতনা হতয়তে?  
64. “সমিেে সসখাতন পতথর দুধাতর...’– “সসখাতন' বলতত সকাথাকার কথা বলা হতয়তে?  
65. “সদবদারুর দীঘয রহসয”—কলতত কী সবাি?  
66. “...দূর সমুতের দীঘযোস” – “দূর সমুতের দীঘযোস', বলতত কী সবাি?  
67. “এখাতন অসহয, তনতব়ে অন্ধকাতর”—এখাতন অসহয তনতব়ে অন্ধকাতর কী সিানা র্ায়?  
68. “সধাাঁয়ার বতিম তনঃোস ” —কীভাতব কতবর কাতে আতস? 
69. “অবসে মানুতের িরীতর ধূতলার কলি”।-- কতব কখন সদতখন?  
70. ".... কয়লার খতনর / েভীর, তবিাল িব্দ" কয়লাখতন সকাথায় ? 
71. “বহুতদন িহতরই আতম” –িহতর সথতক বিা কী উপলতি কতরতেন?  
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72. “বহুতদন জেতল র্াইতন”—জেতল না র্াওয়ার ফতল কী হতয়তে?  
73. 'আতম সদতখ' কতবতায় কতবর সচাখ ও সদহ কী কামনা কতরতেল?  
74. “আমার দরকার শুধু োে সদখা...”- কতবর োে সদখা দরকার সকন?  
75. “িহতরর অসুখ হাাঁ কতর...” – িহতরর অসুখ হাাঁ কতর কী কতর?  
76. “সবুতজর অনটন ঘতট...”—সকাথায় কী কারতে সবুতজর অনটন ঘতট?  
77. “আমার দরকার শুধু..."- 'আমার' শুধু কী দরকার? 
78. “আতম তক তাকাব আকাতির তদতক”–কতব কার কাতে এই প্রশ্ন কতরতেন?  
79. “সকন ততব.......... োন োওয়া”—এই তিধার কারে কী?  
80. “এখন র্তদ না-থাতক”— এখন না থাকার ফল কী হতব? অথবা, ‘ক্রন্দনরতা জননীর পাতি' না থাকতল কতব কী কী 

বযথয বতল মতন কতরতেন?  
81. “না-ই র্তদ হয় সক্রাধ”—কাহতল কী হতব?  
82. “সর্-তমতয় তনতখাাঁজ”— তাতক সকাথায় কীভাতব পাওয়া র্ায়?  
83. “সস-ই কতবতায় জাতে আমার তবতবক”–তবতবকতক কার সতে তুলনা করা হতয়তে?  
84. “সকন ভাতলাবাসা, সকন-বা সমাজ/ কীতসর মূলযতবাধ।”— সকান্ মানতসক র্ন্ত্রো সথতক কতব এ কথা বতলতেন? 
85. 'তবভাব' নাটতকর নামকরে হতয়তেল কীভাতব?  
86. ওত়েয়া নাটতক দ্রুত সঘা়োয় চ়োর অতভনয় কীভাতব কতর?  
87. "এই পত়ে বুতক ভরসা এল”— কী পত়ে বুতক ভরসা এল?  
88. 'তবভাব' নাটতক অমর োেুতল সকান নাটযদতলর সতে রু্ক্ত তেতলন।  
89. “এমতন সময় হঠাৎই এক সাতহতবর সলখা প়েলাম।” - সাতহতবর নাম কী তেল?  
90. “সবৌতদর কথা শুতন সস স্পিত হতাি।” কার কথা বলা হতয়তে?  
91. অমর োে তল 'তবভাব' নাটতক তাাঁর সংসৃ্কত তিো তবেতয় কী জাতনতয়তেন।  
92. “সতামরা তফতর র্াও।”—কাতদর উতেিয কতর সক এই মন্তবযতট কতরতেন।  
93. “এইতর—পুতলি আসতে। লােল িঞ্ঝাট।”—পুতলি আসতেল সকন?  
94. অমর োেুতলতক সু্কতলর সহড পতিত সপ্রাতমািন সদনতন সকন?  
95. "এবাতর তনশ্চয় আমাতদর সদতির ইংতরতজ তিতেত সলাতকরা এর কদর বুিাতবন ।” কীতসর কদর।  
96. িমু্ভ তমে 'তবভাব' নাটতকর লভ তসন'-সক সকন বতলতেন 'জখতম লভ তসন'?  
97. “আমাতক অবিয মানায় ভাতলা” – কাতক, সকান্ চতরতে মানায়? 
98. বুতদ্ধটা কী কতর এল তা বতল।”— সকান বুতদ্ধর কথা এখাতন বলা হতয়তে? 
99. “তাতত বতয়সটা তঠক সবািা র্ায় না।” কীতস 'বতয়স' সবািা র্ায় না?  

100. “এর নাম র্তদ রাজনীতত হয়, তাহতল সস রাজনীতত আমার জনয নয়।”- সকান্ সকান্ তবেয়তক বক্তা রাজনীতত 
বতলতেতলন?  

101. "আপতন বামুন মানুে, তমতে কথা বলব না।”— বক্তা সকান্ সততযকথাতট বতলতেল?  
102. "তারপর একতদন, বুিতল চাকতরটা সেত়ে তদলাম।”—বক্তা চাকতর সেত়ে তদতয়তেতলন সকন?  
103. “সসই রাতেই জীবতন প্রথম সমােম বুিলুম”- বক্তা কী বুতিতেতলন?  
104. "আমারও আর তকেু ভাতলা লােত না”-বক্তার তকেু ভাতলা না লাোর কারে কী?  
105. “খুব খারাপ হতে না, কী বতলা?”——কী খারাপ হতে না?  
106. “কাম অন, কুইক। মহম্মতদর কযাচটা দাও সতা,”— মহম্মদ সক? সক মহম্মতদর কযাচ তদতয়তেতলন?  



107. “ইধর, এ রামব্রীজ...... রামব্রীতজর প্রতত রজনীকাতন্তর কী তনতদযি তেল?  
108. “সতামার সচাতখ জল, সকন বল সতা?”- ..সশ্রাতার সচাতখ জল আসার কারে কী?  
109. “এই সতা জীবতনর সতয কালীনাথ”— সতযতট কী?  
110. ‘নানা রতের তদন' নাটতক মিসজ্জার কীরকম বেযনা সদওয়া আতে?  
111. “কাম অন, কুইক! মহম্মতদর কযাচটা দাও সতা”—মহম্মদ সক? সক মহম্মতদর কযাচ তদতয়তেতলন?  
112. রজনীবাবু কত বের বয়স সথতক নাটযাতভনয় কতরতেন ?  
113. "আতম তকন্তু প্রধান আিিা করতে এই মহম্মদতক।”— বক্তা মহম্মদতক তনতয় ভীত তেতলন সকন?  
114. “বাঃ বাঃ বুঢা। আোতহ তকয়া।” — কী করার কথা বলা হতয়তে?  
115. “সম্রাটনতন্দনী। মৃতুযভয় সদখাও কাহাতর?”- সকান নাটতক, কার সংলাপ এতট?  
116. “একতদন তাতক সদতখ মতন হতয়তেল”—কার, কাতক সদতখ, কী মতন হতয়তেল ?  
117. “তার দরুে আজ সতন্ধতবলা নেদ ততনতট টাকা বকতিি ও তদলুম ওতক।”- কাতক কী কারতে বকতিি সদওয়া 

হতয়তেল?  
118. “... এখন শুধু মািরাতিতরর অতপো...”—এই ‘মািরাতির' কীতসর ইতেত সদয়?  
119. “... আর আপতন রজনীবাবু, এসব কতরতেন মিাই?” বক্তার এই মন্ততবযর কারে কী? 
120. “সক-ই বা এই বুত়ো মাতালটার সখাাঁজ কতর”—বুত়ো মাতালতট সক?  
121. “িাহাজাতদ। সম্রাটনতন্দনী। মৃতুযভয় সদখাও কাহাতর?”—সকান্ নাটতক কার সংলাপ এতট? 
122. “েতদর তনপাত কতরতেল”— েলতদর তনপাত বলতত কী সবািাতনা হতয়তে?  
123. “কত সব প্রশ্ন।”—প্রশ্নগুতলা কার?  
124. “বইতয় সলতখ রাজার নাম”—রাজার নাম বইতয় না তলতখ অনয কার নাম সলখা দরকার বতল বক্তা মতন কতরন?  
125. 'সসখাতন তক সবাই প্রসাতদই থাকত?”—সকাথাকার কথা বলা হতয়তে?  
126. “সসানা-িকিতক তলমা র্ারা বাতনতয়তেল”—তলমা কী?  
127. “চীতনর প্রাচীর র্খন সিে হল”—তখন কী হল ?  
128. “জয়ততারে ঠাসা মহনীয় সরাম।” – সরামতক জয়ততারতে ঠাসা বলা হতয়তে সকন?  
129. “এত সর্ শুতন বাইতজনতটয়াম” বাইতজনতটয়াম সম্বতন্ধ কী জানা র্ায়?  
130. ‘তনতদন একটা রাাঁধুতন সতা তেল?'—কার সতে কখন রাাঁধুতন থাকার কথা বলা হতয়তে?  
131. “সস্পতনর তফতলপ সকাঁতদতেল খুব” – সস্পতনর তফতলপ সকাঁতদতেতলন সকন?  
132. “খরচ সমটাত সক?”—কীতসর খরচ?  
133. “সসই সন্ধযায় সকাথায় সেল রাজতমতস্ত্ররা?”—সকান্ সন্ধযার কথা বলা হতয়তে?  
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134. র্খন সমুে তাতক সখল’— সমুে কী সখতয়তেল? 
135. বেযনামূলক ভাোতবজ্ঞাতনর আতলাচয তবেয়গুতল কী কী?  
136. একভাতেক ও তিভাতেক অতভধান কাতক বতল?  
137. খি ধ্বতনর অপর নাম কী?  
138. ধ্বতনমূতলর অবস্থান বলতত কী সবাি?  
139. রু্ক্তধ্বতন বলতত কী সবাি?  
140. রূপমূতলর দুতট সশ্রতের উতেখ কতরা।  
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141. দুতট পরাধীন রূপমূতলর উদাহরে দাও।  
142. মুিমাল িব্দ কাতক বতল?  
143.  ‘সঞ্জননী বযাকরে' কাতক বতল?  
144. সমৌতলক স্বরধ্বতন কাতক বতল? একতট উদাহরে দাও।  
145. নূযনতম িব্দতজা়ে বলতত কী সবাি?  
146. সলাকতনরুতক্ত কাতক বতল? উদাহরে দাও।  
147. র্তত কী?  
148. বদ্ধ রূতপম বলতত কী সবাি?  
149. তবকে কী?  
150. উপসেয কাতক বতল?  
151. 'সজা়েকলম িব্দ' কাতক বতল?  
152. সরল বাতকয ক-তট উতেিয এবং ক-তট তবতধয় থাতক?  
153. ‘বাকযতত্ত্ব' (Syntax) কাতক বতল?  
154. ‘লযাড' কাতক বতল?  
155. সকাড-বদল কাতক বতল?  
156. স্নায়ুভাোতবজ্ঞানতক সকান্ দুই ভাতে ভাে করা র্ায়?  
157. 'অলংকাতরক তনবযাচন' কী?  
158. তিভাতেক অতভধান কাতক বতল?  
159. পাতরাল বলতত কী সবাি?  
160. ‘িব্দাথযতত্ত্ব' কথাতটর অথয কী?  
161. িব্দাতথযর সংতকাচ কাতক বতল?  
162. িব্দাথযততত্ত্বর দুতট িাখার নাম সলতখা।  
163. ‘তথসরাস' কী?  
164. িব্দাতথযর রূপান্তর' অনয কী নাতম পতরতচত?  
165. তবতে সবযপ্রথম কার হাত ধতর বেযনামূলক ভাোতবজ্ঞাতনর রীতত-পদ্ধতত চালু হয় ? 
 

অনধিক ১৫০ ধি শব্দে উত্তর দাও। (প্রধিধি প্রব্দের মান ৫)  

1. "....িাতিযতত আটকাতনা সমৌমাতের মত সস মাথা খুাঁ়েতে সসই স্বে সমসযার অকারে অথযহীন অনুতচত কাতঠতনয।"—
'সমৌমাতে' বলতত এখাতন কাতক সবািাতনা হতয়তে? উদৃ্ধতততট বযাখযা কতরা। 

2. বািব জীবতনর র্থাথয রূপকার তহতসতব মহাতেতা সদবীর কৃততত্ব 'ভাত' েতের আতলাতক তবচার কতরা। 
3. "দাাঁতগুতলা সবর কতর সস কামতটর মততাই তহংস্র ভতে কতর।"—সক, কার প্রতত এরূপ আচরে কতরতেল তার এরূপ 

আচরতের কারে তবতেেে কতরা। 
4. মহাতেতা সদবী 'ভাত' রচনাতট সোট েে তহতসতব কতখাতন সাথযক, তা আতলাচনা কতরা। 
5. 'ভারতবেয' েোনুসাতর তহনু্দ-মুসলমান মানবপ্রীততর পতরচয় পাওয়া র্ায় তকনা তার সপতে সতামার মতামত বযক্ত 

কতরা। 
6. "আতম তক তা সদখতত পাতেতন?"—সকান প্রতশ্নর উিতর বক্তায় কথা বতলতেন? েে অনুসাতর বক্তার স্বরূপ উদঘাটন 

কতরা। 



7. সোট েে তহতসতব :ভারতবেয' -এর সাথযকতা তবচার কতরা। 
8. "বুত়ের িরীর উজ্জ্বল সরাতধ তপ্ত বালীতত তচত হতয় পত়ে রইতলা।" —বুত়ের সচহারা ও সপািাতকর পতরচয় দাও। তার 

তপ্ত বাত়েতত পত়ে থাকার কারে কী? 
9. "সদখতত সদখতত প্রচি উতিজনা ে়োতলা চাতরতদতক।"—প্রসে উতেখ কতর এই উতিজনাপূেয ঘটনার তববরে দাও। 
10. "কতেে সস এই মারমুখী জনতাতক ঠতকতয় রাখতত পারততা সক জাতন"—সস বলতত কার কথা বলা হতয়তে? জনতা 

মারমুখী হতয় উতঠতেল সকন? 
11. সতয সর্ কতঠন এই পতরতস্থতততত কতব তকভাতব উপনীত হতলন তা 'রূপনারাতনর কূতল' কতবতা অবলম্বতন সলতখা? 
12. "সস কখতনা কতর না বিনা।"—সক কখতনা বিনা কতর না। তুতম তকভাতব সসই ভাবনায় উপনীত হতয়তেন? 
13. "রতক্তর অেতর সদতখলাম/আপনার রূপ,"—এই মন্ততবযর মধয তদতয় কতব কী সবািাতত সচতয়তেন? 
14. "জাতনলাম এ জেত/স্বপ্ন নয়।"—কতবর এই মন্ততবযর তাৎপর্য সলতখা। 
15. "হতয় সেতে, সরাো িাতলতকর হৃদতয়র তববেয ইোর মততা।"—মন্তবযতটর সপ্রোপট 'তিকার' কতবতা অবলম্বতন 

আতলাচনা কতরা। 
16. "ঘুমহীন তাতদর সচাখ হানা সদয়/তকতসর ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।"—কাতদর সচাখ সকন ঘুমহীন? তাতদর দুঃস্বতপ্নর কারে কী? 
17. 'মহুয়ার সদি' কতবতাতটতত কতবর সর্ সরামাতিকতার প্রকাি ঘতটতে তা তবতেেে কতরা। 
18. "আমার ক্লাতন্তর উপতর িরুক মহুয়া ফুল/নামুক মহুয়ার েন্ধ।"আমার বলতত কার কথা বলা হতয়তে? এমন কামনার 

কারে কী? 
19. 'আর আগুন লাতে জতলর অন্ধকাতর ধূসর সফনায়।'—তকতসর কথা বলা হতয়তে? এর ফতল কী ঘতট? এই অবস্থায় কতব 

তকতসর প্রতযািা কতরন? 
20. "োেগুতলা তুতল আতনা বাোতন বসাও"—এই মন্ততবযর পতরতপ্রতেতত োে এতদর সম্পতকয সকাতভদ মতনাভাব 'আতম 

সদতখ' কতবতা অবলম্বতন আতলাচনা কতরা। 
21. "িহতরর অসুখ হাাঁ কতর সকবল সবুজ খায়"—কতবর এই মন্ততবযর তাৎপর্য সলতখা। 
22. ".... ওই সবুতজর ভীেে দরকার"—ওই সবুজ বলতত তক সবািাতনা হতয়তে? তার দরকার সকন? 
23. 'ক্রন্দনরতা জননীর পাতি' —কতবতায় কতব জননীতক 'ক্রন্দনরতা' বতলতেন সকন? এই পতরতস্থতততত কতব কী করা 

উতচত বতল মতন কতরতেন? 
24. "আমাতদর মতন হয় এর নাম হওয়া উতচত অভাব নাটক।" অভাতবর তচে 'তবভাব' নাটতক তকভাতব প্রকাি সপতয়তে 

সলতখা। 
25. "তাতদর অতভনয় সদতখ আইজনস্টাইন সাতহব অতযন্ত উচ্ছ্বাতসত হতয় অতনক কথা তলতখতেন।"—আইজনস্টাইন সাতহব 

সক? তততন কাতদর অতভনয় সদতখ উচ্ছ্বাতসত হতয়তেতলন? সসই অতভনয় সদতখ তততন কী তলতখতেতলন? 
26. "এই ঘতরর মতধয জীবনতক উপলতি করা র্াতব না।"—জীবনতক উপলতি করার জনয বক্তা কী কতরতেতলন? সিতে তার 

তকরূপ অতভজ্ঞতা হতয়তেল? 
27. "আমরা বাোতলরা শুতন কাাঁদুতন জাত...."—উতক্ততট কার? মন্তবযতট নাটতকর সেতে সকন গুরুত্বপূেয হতয় উতঠতে 

আতলাচনা কতরা। 
28. 'নানা রতের তদন' একাি নাটক তহতসতব কতখাতন সাথযক আতলাচনা কতরা। 
29. 'নানা রতের তদন' নাটতকর সমাতপ্তর তাৎপর্য আতলাচনা কতরা। 
30. "তিেতক সর্ মানুে ভাতলাতবতসতে—তার বাধযকয সনই..." —মন্তবযতটর তাৎপর্য সলতখা। 
31. "অতভতনতা মাতন একটা চাকর একটা সজাকার, একটা ক্লাউন। সলাতকরা সারাতদন সখতটখুতট এতল তাতদর আনন্দ 

সদওয়াই হল নাটক ওয়ালাতদর একমাে কতযবয।" —বক্তার কথার তাৎপর্য আতলাচনা কতরা। 



32. "তবরাট আমযাডা র্খন ডুবল, সস্পতনর তফতলপ সকাঁতদতেল খুব।/ আর সকউ কাাঁতদতন?"—মন্তবযতটর ঐততহাতসক তভতি 
উতেখ কতর এর মমযাথয আতলাচনা কতরা। 

33. "ভারত জয় কতরতেল তরুে আতলকজান্ডার/ একলাই না তক?" —আতলকজান্ডাতরর পতরচয় দাও। এই প্রতশ্নর মাধযতম 
বক্তা কী বলতত সচতয়তেন? 

34. "বইতয় সলতখ রাজার নাম।/ রাজারা তক পাথর ঘাত়ে কতর আনত?" —কারা, সকন পাথর ঘাত়ে কতর এতনতেল? 
35. "চীতনর প্রাচীর র্খন সিে হল সসই সন্ধযায় সকাথায় সেল রাজতমতস্ত্ররা?" —কতব এই মন্ততবযর মতধয তদতয় সকান সতযতক 

প্রততষ্ঠা করতত সচতয়তেন আতলাচনা কতরা। 
36. "সচাতখর জলটা তাতদর জনয" —বক্তা কাতদর জনয সচাতখর জল উৎসেয কতরতেন? সর্ ঘটনায় সচাতখ জল এতসতেল 

সসই ঘটনাতট সংতেতপ সলতখা। 
37. "তঠক হতলা সেনটা থামাতনা হতব"—সকান সেতনর কথা বলা হতয়তে? সসতট তকভাতব থামাতনা হতয়তেল? 
38. ধ্বনীমূল ও সহধ্বতনর তুলনামূলক আতলাচনা কতরা। 
39. িব্দাথয পতরবতযতনর ধারা গুতল উতেখ কতর সর্ সকান দুতট ধারার উদাহরে দাও। 
40. প্রতযয় কাতক বতল? বযবহাতরক প্রতয়াতের অবস্থান অনুর্ায়ী প্রতযয় সক কতট ভাতে ভাে করা র্ায় ও কী কী? 
41. েঠন অনুসাতর বাকযতক কয়তট ভাতে ভাে করা র্ায় এবং কী কী? 
42. অথযেত তদক সথতক িতব্দর পারস্পাতরক সম্পতকযর তবতভেতা তনতদযি কতরা। 
43. রুহ ততত্ত্বর সংজ্ঞা দাও তার আতলাচনার তবেয়তট স্পি কতরা। 
44. দুতট কতর উদাহরেসহ 'গুেধ্বনী' ও 'রু্ক্তধ্বতনর' পতরচয় দাও। 
45. বাংলা সংেীততর ধারায় কাজী নজরুল ইসলাতমর অবদান আতলাচনা কতরা।  
46. বাংলা োতনর ইততহাতস মাো সদ-র অবদান আতলাচনা কতরা।  
47. ‘ভাওয়াইয়া' োন সকাথায় সকাথায় প্রচতলত? এই োতনর ববতিিয সলতখা।  
48. বাংলার ঐততহাতসক সপ্রোপতট পালরাজাবংি ও পাল রু্তের তচেকলার পতরচয় দাও।  
49. পটতচতের ইততহাসতট সংতেতপ আতলাচনা কতরা।  
50. বাংলার তচতকৎসাতবজ্ঞাতনর ইততহাতস ডা. কাদতম্বনী (বসু) েতোপাধযাতয়র পতরচয় দাও।  
51. বাংলা োতনর ধারায় তিতজন্দ্রলাল রাতয়র অবদান সংতেতপ আতলাচনা কতরা।  
52. বাংলা চলতিতের ইততহাতস সতযতজৎ রাতয়র অবদান সম্পতকয সংতেতপ আতলাচনা কতরা।  
53. বাংলা োতনর ধারায় েীততকার ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সসতনর অবদান সম্পতকয নাততদীঘয আতলাচনা কতরা।  
54. বাউল সংেীত সম্পতকয সংতেতপ আতলাচনা কতরা।  
55. বাংলা তচেকলার ইততহাতস রামতকির সবইতজর অবদান আতলাচনা কতরা।  
56. বাংলা চলতিতের ইততহাতস মৃোল সসতনর অবদান সম্পতকয সংতেপ্ত আতলাচনা কতরা।  
57. বাংলা চলতিতের ইততহাতস তপন তসংতহর অবদান সম্পতকয সংতেতপ আতলাচনা কতরা।  
58. বাোতলর তক্রতকট সংসৃ্কততর পতরচয় তলতপবন্ধ কতরা। 
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পূেযাে গ্রন্থ 

আমার বাংলা 
সুভাে মুতখাপাধযায় 

অনধিক ১৫০ শব্দে যে যকাব্দনা একধি প্রব্দের উত্তর দাও। (প্রধিধি প্রব্দের মান ৫) 
 

োতরা পাহাত়ের নীতচ 
1.  “জতমদারতক টি তদতত তেতয় চাতেরা ফতকর হয়।” - সুভাে মুতখাপাধযাতয়র 'আমার বাংলা’ গ্রতন্থর ‘োতরা পাহাত়ের 

নীতচ' রচনা অবলম্বতন উদৃ্ধতততট তবতেেে কতরা।  
 

সমতঘর োতয় সজলখানা 
1. সুভাে মুতখাপাধযাতয়র 'সমতঘর োতয় সজলখানা' রচনা অবলম্বন কতর সজতলর সাধারে কতয়তদতদর ওপর সজল কতৃযপে 

এবং সজল-কমযচারীতদর অতযাচার বেযনা কতরা।  
2. “আজ ইংতরজ সনই, তবু আতের অবস্থাই বহাল আতে বক্সায়।”—সকান্ বযবস্থার কথা এখাতন বলা হতয়তে? র্খন 

বক সায় ইংতরজরা বতন্দতিতবর বততর কতরতেল, তখন সসখানকার পতরতবি সকমন তেল? 
 

হাত বা়োও 
1. “সতামরা হাত বা়োও, তাতক সাহার্য কতরা” – সলখক কাতক, কীভাতব, সকন সাহার্য করতত বতলতেন?  
2. "সরু তলকতলতক আেুল তদতয় সসইসব খুনীতদর সস িনাক্ত কতরতে...”–সক িনাক্ত কতরতে? কাতদর সকন 'খুনী' বলা 

হতয়তে?  
3.  “তকন্তু আজও সসই দুতটা জ্বলন্ত সচাখ আমাতক সথতক সথতক পােল কতর।”—সকান ঘটনা প্রসতে সলখক এ কথা 

বতলতেন? এই ঘটনা সলখতকর মতধয সকান্ প্রতততক্রয়া বততর কতরতে? 
 

কতলর কলকাতা 
1. “হঠাৎ একতদন সেতপ উঠল কতলর কলকাতা।”- কলকাতার 'খতপ ওঠা' বলতত কী সবািাতনা হতয়তে? কলকাতার 

সেতপ ওঠার ফল কী হতয়তেল?  
2. “সচয়াতরর ওপর তর্তন বতস আতেন, তাাঁতক সদতখ তনতজর সচাখতক তবোস হতেল না।”— সচয়াতরর উপর সক 

বতসতেতলন? সলখক তাতক সকাথায় সদতখতেতলন। সলখতকর এই স্থান সদখার অতভজ্ঞতা সংতেতপ সলতখা। 
 

কমব্দবধশ ৪০০ শব্দের মব্দিে প্রবন্ধ রচনা কব্দরাোঃ (প্রধিধি প্রব্দের মান ১০) 

1. োেজীবন  
2. বাংলা বইতয়র দুঃখ  
3. জীতবকার আদিয স্থান তবতদি  
4. তবে উষ্ণায়ন  
5. তবতকয— কৃতে নয়, তিেই হওয়া উতচত রাতের অগ্রাতধকাতরর তবেয়।  
6. তবতকয- সফসবুক আিীবযাদ। 
7. ভারত এক তমলন সমলা  



8. বাংলার উৎসব 
9. ঈেরচন্দ্র তবদযাসাের  
10. তিোতবিাতর েেমাধযম 
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