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৬০ টি শব্দে উত্তর দাও। (প্রটিটি প্রব্দের মান ৩) 

1. ‘নদীর বিদ্রাদ্ের কারণ সস িুঝদ্ে পাবরয়াদ্ে’—সক িুঝদ্ে পাবরয়াদ্ে? নদীর 
বিদ্রাদ্ের কারণ কী? 

2. 'বনদ্ের পাকা োদ্ের কলদ্ে!'—কার পাকা োে? 'পাকা োদ্ের কলদ্ে' বেবন কী 
কদ্রবেদ্লন? 

3. "খাাঁবি সন্ন্যাসীর েে সি েুচ্ছ কদ্র সদ্র পড়দ্লন?"—এই প্রদ্ের উত্তদ্র েবরদা কী 
িদ্লবেল? 

4. "েপদ্নর েদ্ন েয় আে সিদ্েদ্ক দুঃদ্খর বদন"—েপদ্নর এরকে েদ্ন েওয়ার কী 
কারণ  বেল? 

5. 'বনদ্ের এই পাগলাবেদ্ে সেন আনন্দই উপদ্ াগ কদ্র'-কার কো িলা েদ্য়দ্ে? োর 
পাগলাবেবি বক? 

6. "রদ্ের েূলয েহুরীর কাদ্েই"—এই কোবি িলার কারণ কী বেল? 
7. 'সোরা অদল িদল কদ্রবেস'—উবিবি কার? উবির সপেদ্ন সে প্রচ্ছন্ন্ হুেবক 

রদ্য়দ্ে ো আদ্লাচনা কদ্রা। 
8. আেদ্কর েে কাউদ্ক বনদ্িবাধ আোম্মক েদ্ে সিাধ কবর সকউ কখদ্না সদদ্খবন।'—

কাদ্দর উদ্েশ্য কদ্র, সকন িিা এেন েন্তিয কদ্রদ্ে? 
9. 'উবন দশ্ িেদ্রর অেৃেদ্ক েবড়দ্য় ধরদ্লন।'উবন সক? সকন অেৃেদ্ক েবড়দ্য় 

ধরদ্লন? 
10. "েদ্ন েদ্ল দুঃদ্খ লজ্জায় ঘৃণায় বনদ্েই সেন োবির সদ্ে বেবশ্দ্য় োই"। একো 

িলার কারণ কী? 
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11. 'সসবদদ্ক  ুদ্লও একিার োকাদ্লন না বিরাগী'—সকানবদদ্ক, সকন োকাদ্লন না? 
12. "কাবপল লঙ্কা কাবপল েলবধ!"—এই পবরবির সপ্রক্ষাপি আদ্লাচনা কদ্রা। 
13. "সি চুনব েদ্য় সগল জ্বদ্ল সগল আগুন।"—সকান সকান বেবনদ্সর কো িলা েদ্য়দ্ে? 

এই পবরবনবের কারণ কী? 
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14. 'পঞ্চকনযা পাইল সচেন'—পঞ্চকনযা কারা? োরা বক াদ্ি সচেন সপল? 
15. "রদ্ির একিা কাদ্লা দাগ।"—বিষয়বি সকান োৎপেব সক িেন কদ্র? 
16. "েিু সো কেন আবে িাবক"—এই েন্তদ্িযর োৎপেব বিদ্েষণ কদ্রা। 
17. 'আে েখন পবিে বদগদ্ন্ত'—পবিে বদগদ্ন্ত কী ঘদ্িবেল? 
18. "কবির সংগীদ্ে সিদ্ে উদ্েবেল/ সুন্দদ্রর আরাধনা"—এই সিদ্ে ওোর োৎপেব 

কী? 
19. 'গান দাাঁড়াল ঋবষ িালক'—সকান প্রসদ্ে এ কো িলা েদ্য়দ্ে সলদ্খা। ঋবষ িালক 

সক? 
20. "সসই সেদ্য়বির েৃেুয েদ্লা না।"—এই 'েৃেুয' না েওয়ার োৎপেব কী? 
21. 'পরপর পােদ্রর েদ্ো,/িেরগুদ্লা সনদ্ে এদ্লা োর োোর ওপর।'—'পােদ্রর েে' 

িলার োৎপেব বিদ্েষণ কদ্রা। 
22. "আোদ্দর ইবেোস সনই"—কোবি িযাখযা কদ্রা। 
23. "িৃবিদ্ে ধুদ্য় বদল আোর পাদ্য়র দাগ"—কবি এ কোর েদ্ধয বদদ্য় কী সিাঝাদ্ে 

সচদ্য়দ্েন? 
24. 'েখন গুপ্ত গেির সেদ্ক পশুরা সিবরদ্য় এল'—উদৃ্ধবেবির োৎপেব বিদ্েষণ কদ্রা। 
25. "আসদ্ে নিীন-েীিনোরা অসুন্দদ্র করদ্ে সেদন!"—উদৃ্ধবেবির োৎপেব সলদ্খা। 
26. এিার েোবনশ্ার সশ্দ্ষ/ আসদ্ি উষা অরুণ সেদ্স'—েোবনশ্া কী? এই েন্তদ্িযর 

েধয বদদ্য় কবি কীদ্সর ইবেে বদদ্য়দ্েন? 
27. "োয়! পুত্র, বক আর কবেি/ কনক-লঙ্কার দশ্া!"—িিার এই আদ্ক্ষপ এর কারণ 

কী? 
28. "সিবনাশ্ী জ্বালােুখী ধূেদ্কেু োর চাের ঢুলায়!"—সকান প্রসদ্ে এ কো িলা েদ্য়দ্ে 

সলদ্খা। 
29. 'বেজ্ঞাবসলা েোিাহু বিস্ময় োবনয়া োবনয়া';—কাদ্ক বেজ্ঞাসা করা েদ্য়বেল? 

েোিাহুর বিবস্মে েওয়ার কারণ কী? 
30. পবর াষার প্রকৃে উদ্েশ্য সম্পদ্কব রােদ্শ্খর িসুর েে কী? 
31. প্রাচীন সুদ্েবরয়ানরা বকদ্সর কলে িযিোর করদ্েন? 



32. 'সসই আঘাদ্েরই পবরণবে নাবক োাঁর েৃেুয'—সকান আঘাদ্ের পবরণবেদ্ে েৃেুযর 
কো িলা েদ্য়দ্ে? 

33. 'এক সাদ্েি বলদ্খ সগদ্েন'—সাদ্েি কী বলদ্খ সগদ্েন ? 
34. "গরুদ্ক অক্ষর খাওয়াদ্না নাবক পাপ।"—োই সলখকরা শশ্শ্দ্ি কী করদ্েন? 
35. "েন্ম বনল ফাউদ্েন সপন।" ফাউদ্েন সপদ্নর েন্মিৃত্তান্তবি উদ্েখ কদ্রা। 
36. িািু কুইল ড্রাই াসব—কার িলা কো? 
37. 'এদ্ে রচনা উৎকি েয়'—রচনা উৎকি েয় কীদ্স? 
38. িযঞ্জনা কী? 
39. 'আোর সফরার পদ্ে সকান পুকুদ্র োর সফদ্ল বদদ্য় আসোে।'—িিা সকন ো 

পুকুদ্র সফদ্ল বদদ্েন? 
40. 'সলদ্খ বেনেন'—এই বেনেন িলদ্ে কাদ্দর সিাঝাদ্না েদ্য়দ্ে? 
41. 'আোদ্দর অলংকাবরক গণ শ্দ্ের বত্রবিধ কো িদ্লদ্েন'—বত্রবিধ কো কী? 
42. গ্রাদ্ে সকউ দু একিা পাস বদদ্ে পারদ্ল কী িদ্ল িুদ্ড়া-িুবড়রা আশ্ীিবাদ করদ্েন? 
43. কবলকাো বিশ্ববিদযালয় কদ্ি পবর াষা সবেবে বনেুি কদ্রবেদ্লন? 
 

কমব্দবটশ ২০ টি শব্দে উত্তর দাও। (প্রটিটি প্রব্দের মান ৪) 

1. 'আোদ্দর ঘর সগদ্ে উদ্ড়'—কোবির অেব পবরসু্ফি কদ্রা। 
2. 'বশ্শু আর িাবড়রা খুন েদ্লা'—বশ্শু আর িাবড়রা খুন েদ্য়বেল সকন? 
3. "পৃবেিী েয়দ্ো সিাঁদ্চ আদ্ে/পৃবেিী েয়দ্ো সগদ্ে েদ্র"—এেন কো েদ্ন েদ্য়দ্ে 

সকন! 
4. 'রদ্ির একিা কাদ্লা দাগ।'—রদ্ির দাগ কাদ্লা সকন? 
5. 'সনদ্ে এদ্লা োর োোর ওপর।'—কার োোর উপর কী সনদ্ে এদ্লা? 
6. "িদ্লা, ক্ষো কদ্রা"—ক্ষো চাইদ্ে িলা েদ্য়দ্ে সকন? 
7. "আেরাও েদ্ি এই াদ্ি/এই েুেূদ্েব েদ্র োদ্ি নাবক?"—কবিোর পেদ্কর েদ্ন 

এেন প্রে সেদ্গদ্ে সকন? 
8. 'পৃবেিী েয়দ্ো সিাঁদ্চ আদ্ে।'—কবির এই সদ্ন্দেেনক উবির কারণ কী? 



9. "আর সসই সেদ্য়বি আোর অদ্পক্ষায়"—সকান পবরবিবেদ্ে সেদ্য়বি কেদ্কর েনয 
অদ্পক্ষা কদ্রদ্ে? 

10. 'আবে োদ্ক সেদ্ড় বদলাে।' —কবি কাদ্ক সেদ্ড় বদদ্য়বেদ্লন? 
11. 'আোদ্দর ইবেোস সনই।' —একো িলা েদ্য়দ্ে সকন? 
12. "আেরা ব খাবর িাদ্রাোস"—সকান অনু ূবের িবেঃপ্রকাশ্? 
13. সি চূণব েদ্য় সগল—কী াদ্ি, কী চূণব েদ্য় সগল? 
14. 'এদ্সা েুগাদ্ন্তর কবি',—সকাবির  ূবেকাবি বক েদ্ি? 
15. "ঘাস েন্মাদ্লা রাস্তায়"—িযঞ্জনাবি কীদ্সর? 
16. "োাঁর সসই অধধদ্েব ঘন-ঘন োো নাড়ার বদদ্ন...."—সক, সকন অধীর সে ঘন ঘন 

োো নাবড়দ্য়দ্েন? 
17. 'সেো আবে িাোদল োবঝ?'—সেো িলদ্ে সকান িাদ্নর কো িলা েদ্য়দ্ে? 
18. "এিার েোবনশ্ার সশ্ষ....."—সকান দৃশ্য সদখা োদ্ি? 
19. 'গাদ্নর িেব আে সপদ্রবে গাদ্য়'—গাদ্নর িেব অপবরধান কদ্র কবি সকান কাে 

করদ্ে পাদ্রন? 
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20. েলিল-আকাদ্শ্র সংদ্কে সক দুদ্িবাধ িলা েদ্য়দ্ে সকন? 
21. "গদ্িব োরা অন্ধ সোোর সূেবোরা অরদ্ণযর সচদ্য়...." োরা কী করল? 
22. 'উদ্ধারীদ্ে সগাধন।'—সক সগাধন উদ্ধার কদ্রবেল? 
23. "বচরবচহ্ন বদদ্য় সগল সোোর অপোবনে ইবেোদ্স"—ইবেোস অপোবনে সকন? 
24. 'সক কদ্ি শুদ্নদ্ে, পুত্র,  াদ্স বশ্লা েদ্ল,'—িিার এেন েন্তদ্িযর কারণ কী? 
25. "এই সো সর োর আসার সেয়"—কী াদ্ি ো সিাঝা োদ্চ্ছ? 
26. 'ো বধক সোদ্র!' —িিা সকন বনদ্েদ্ক বধক্কার বদদ্য়বেদ্লন? 
27. 'ঘুচাদ্িা এ অপিাদ।' সকান অপিাদ্দর কো িলা েদ্য়দ্ে? 
28. "বিশ্বোদ্য়র আসন োরই বিপুল িাহুর পর"—উদৃ্ধে অংদ্শ্র অেব পবরশ্রুি কদ্রা। 
29. 'ওদ্র ওই স্তব্ধ চরাচর!'—'চরাচর' স্তব্ধ সকন? 
30. "নাবদলা কিূবরদল...."—সকন 'কিূবরদল' আওয়াে কদ্রবেল? 
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31. বসনু্ধেীদ্র কুম্ভকদ্ণবর সদে পদ্ড় োকাদ্ক বকদ্সর সদ্ে েুলনা করা েদ্য়দ্ে? 
32. 'সোরা সি েয়ধ্ববন কর'—কবি কাদ্দর েয়ধ্ববন করদ্ে িদ্লদ্েন? 
33. 'েোকাদ্লর চন্ড-রূদ্প' —চন্ড-রূপ িলদ্ে কী সিাদ্ঝা? 
34. রাো রে সসন বক াদ্ি পদ্মািেীর রূদ্পর কো শুদ্নবেদ্লন? 
35. "স দ্ে আিার গড়দ্ে োদ্ন সস বচরসুন্দর।"—বক স দ্ে আিার নেুন কদ্র গদ্ড় 

সোলার কো িলা েদ্য়দ্ে? 
36. 'সোোয় বনদ্য় সিড়াদ্ি গান/নদীদ্ে, সদশ্গাাঁদ্য়'—বক াদ্ি এেন পবরবিবে শেবর েদ্ে 

পাদ্র িদ্ল েুবে েদ্ন কদ্রা? 
37. 'বিশ্ববপোর িক্ষ-দ্কাদ্ল/রি োোর কৃপান সঝাদ্ল/দ্দাদুল সদাদ্ল!'—পংবিগুদ্লার 

অেব িুবঝদ্য় দাও। 
38. 'গগনেদ্লর নীল বখলাদ্ন'—গগনেদ্লর নীল বখলাদ্ন কী ঘদ্িবেল? 
39. 'কবি োোর োদ্ে পাদ্য়' িলদ্ে কী িুবঝদ্য়দ্েন? 
40. 'নেূদ্নর সকেন' ওড়া িলদ্ে কবি কী সিাঝাদ্ে সচদ্য়দ্েন? 
41. "অস্ত্র ফযাল, অস্ত্র রাদ্খা"—সকাোয় অস্ত্র সফলার কো িলা েদ্য়দ্ে? 
42. "আদ্রা একিার বপেঃ, সদে আজ্ঞা সোদ্র"—এখাদ্ন সকান আদ্দদ্শ্র কো িলা 

েদ্য়দ্ে? 
43. "োবননা আে কার রি সস চায়। পলাশ্ী, রাক্ষসী পলাশ্ী"—প্রসে িযাখযা কদ্রা। 
44. বসরােউদ্েৌলা নািযাংশ্ অিলম্বদ্ন বসরাদ্ের চবরত্র শিবশ্িয বনরূপণ কদ্রা। 
45. "িাংলার োন, িাংলার েেবাদা, িাংলার স্বাধীনো রক্ষার প্রয়াদ্স আপনার আোদ্দর 

শ্বি বদদ্য়, িুবদ্ধ বদদ্য়, সিব রকদ্ে আোদ্ক সাোেয করুন।"—বসরাে কাদ্দর কাদ্ে 
এই সাোদ্েযর আদ্িদন োবনদ্য়দ্েন? সকন বেবন এই সাোদ্েযর প্রেযাশ্ী েদ্য়দ্েন? 

46. 'িাংলা শুধু বেনু্দর নয়, িাংলা শুধু েুসলোদ্নর নয় বেবলে বেনু্দ-েুসলোদ্নর 
োেৃ ূবে গুলিাগ এই িাংলা।' িিা সক? িিার এই েন্তদ্িযর োৎপেব বিদ্েষণ 
কদ্রা। 

 

 

 



টনব্দের প্রেগুটল কমব্দবটশ ১৫০ টি শের মব্দযে উত্তর দাও। (প্রটিটি প্রব্দের মান ৫) 

1. "সদ্ যর িিবর সলা / নগ্ন করল আপন বনলজ্জ অোনুষো।"—'সদ্ যর িিবর লা ' 
িলদ্ে কীদ্সর কো িলা েদ্য়দ্ে? বক াদ্ি ো বনলবজ্জ অোনুষো'সক প্রকাশ্ 
কদ্রবেল? 

2. 'গাদ্নর িেব আে পদ্রবে গায়'—োৎপেব বিদ্েষণ কদ্রা। 
3. 'সেখাদ্ন বেল শ্ের/দ্সখাদ্ন েবড়দ্য় রইল কােকয়লা'—'অসুখী একেন' কবিো 

অিলম্বদ্ন শ্েদ্রর এই পবরণবে কী াদ্ি েল সলদ্খা। 
4. 'বিবধ সোদ্র না কর শনরাশ্' —সক, সকান প্রসদ্ে এ কো িদ্লদ্েন? এখাদ্ন োর 

সকান োনবসকোর পবরচয় পাওয়া োয়। 
5. কবি েয় সগাস্বােীর 'অদ্স্ত্রর বিরুদ্দ্ধ গান':কবিোয় েুদ্ধ বিদ্রাধী সে েদ্না াি প্রকাশ্ 

সপদ্য়দ্ে, ো বনদ্ের  াষায় সলখ। 
6. 'বচর বচহ্ন বদদ্য় সগল সোোর অপোবনে ইবেোদ্স।'—কাদ্ক এ কো িলা েদ্য়দ্ে? 

বক াদ্ি োর অপোবনে ইবেোদ্স বচরবচহ্ন েুবরে েল? 
7. "দাাঁড়াও ওই োনোরা োনিীর দ্বাদ্র/ িদ্লা ক্ষো কদ্রা"—'োনোরা োনিী'কোবি 

িযাখযা কদ্রা। কাদ্ক, সকন োর কাদ্ে ক্ষো চাওয়ার কো িলা েদ্য়দ্ে? 
8. "েগৎ েুদ্ড় প্রলয় এিার ঘবনদ্য় আদ্স/ েরায়-েরা েুেূষূবদ্দর প্রাণ-লুকাদ্না ওই 

বিনাশ্!" 'েগৎ েুদ্ড় প্রলয়' কোবির অেব সলদ্খা। এই প্রলদ্য়র সােবকো কী? 
9. "সোরা সি েয়ধ্ববন কর!"—কাদ্দর উদ্েদ্শ্য কবির এই আহ্বান? কবিোর  ািিস্তু 

বিদ্েষণ কদ্র এই আহ্বানধ্ববনর পুনরািৃবত্তর সেৌবিকো প্রবেপন্ন্ কদ্রা। 
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10. ওই নুেদ্নর সকেন উদ্ড় কালধিশ্াখীর ঝড়।'—নেুন আর সকেন উবড়দ্য় 

কালধিশ্াখী ঝদ্ড়র আবি বাদ্ির োৎপেব বিদ্েষণ কদ্রা। 
11. 'বসনু্ধেীদ্র' কািযাংশ্ অিলম্বদ্ন নানা প্রকৃবের উদ্েশ্য িণবনা দাও। 
12. "িলদ্ে সগদ্ল োই বনদ্য় আোদ্দর প্রেে সলখাদ্লবখ।"—শশ্শ্দ্ির সকান িণবনা 

সলখক বদদ্য়দ্েন? 
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13. িাংলা  াষায় বিজ্ঞান চচবার অসুবিধা ও োর সেদ্ক উত্তরদ্ণর পন্থগুবল আদ্লাচনা 
কদ্রা। 

14. কাবল কলদ্ের প্রবে  াদ্লািাসা 'োবরদ্য় োওয়া কাবল কলে' প্রিদ্ন্ধ বক াদ্ি ফুদ্ি 
উদ্েদ্ে? 

15. 'োবরদ্য় োওয়া কাবল কলে' প্রিদ্ন্ধ সলখক সিশ্ কদ্য়কবি প্রিাদ্দর িযিোর 
কদ্রদ্েন—প্রিাদ্দর এই িযিোদ্রর প্রাসবেকো সকাোয়? 

16. 'কলে োদ্দর কাদ্ে আে অসৃ্পশ্য'—কলে কাদ্ের কাদ্ে অসৃ্পশ্য? কলে সম্পদ্কব 
সলখক সকন এরূপ িদ্লদ্েন? 

17. শিজ্ঞাবনক সন্দ ব িলদ্ে কী সিাঝ? িাংলা  াষায় শিজ্ঞাবনক সন্দ ব রচনার েনয 
সকেন পদ্ধবে দরকার? 

18. ফাউদ্েন সপন িাংলায় বক নাদ্ে পবরবচে? নােবি কার সদওয়া িদ্ল উদ্েখ করা 
েদ্য়দ্ে? ফাউদ্েন সপদ্নর েন্ম ইবেোস সলখ। 

 

কমব্দবটশ ২০ টি শব্দের মব্দযে উত্তর দাও (প্রটিটি প্রব্দের মান ৮) 

1. বেেবক বি বি কাদ্ক িদ্ল? 
2. প্রদ্োেক কেবার উদােরণ দাও। 
3. বনদ্চর বচবহ্নে পদ্দর কারক/ অ-কারক সম্পদ্কব বনদ্দবশ্ কদ্র োর বচহ্ন বনণবয় কর। 

সপাকািা উদ্ড় সগল। 
4. সোগযোেীন িাদ্কযর একবি উদােরণ দাও। 
5. করণকারক কাদ্ক িদ্ল? 
6. অ-কারক সম্পকব িলদ্ে কী সিাঝ? 
7. উপপদ েৎপুরুষ সোস কাদ্ক িদ্ল? উদােরণ দাও। 
8. 'দ্বন্দ্ব' শ্েবির সাধারণ অেব কী? 
9. বনদ্দবশ্ক িলদ্ে কী সিাঝ? 
10. অ-কারক কাদ্ক িদ্ল? 
11. এই  ার িেন বকদ্সর আশ্ায়। (িযাসিাকয সে সোদ্সর নাে সলদ্খা।) 
12. কােফািা সরাদ্দ সসাঁদ্ক চােড়া। (িযাসিাকয সে সোদ্সর নাে সলদ্খা।) 



13.  াষার সকান প্রবিয়াদ্ক িযাকরদ্ণর সোস িদ্ল? 
14. সেধােুে কেবা কাদ্ক িদ্ল? উদােরণ দাও। 
15. 'কেবধারায়' শ্েবির অেব কী? িযাকরদ্নর সকান প্রসদ্ে শ্েবির িযিোর করা েয়? 
16. 'ইন্দ্রবেৎ' পেবির িযাসিাকয বনণবয় কদ্র এখাদ্ন উপপদ বক আদ্ে উদ্েখ কদ্রা। 
17. সে বেল সেযিাদী, সরল, সােসী একবি বশ্শু।(িযাসিাকয সে সোদ্সর নাে সলদ্খা।) 
18. সেডোস্টার সকলদ্ক সডদ্কদ্েন। (িযাসিাকয সে সোদ্সর নাে সলদ্খা।) 
19. একবি কেৃবকারদ্কর উদােরণ দাও সেখাদ্ন কেবাবি েদ্লা কেবকেৃবিাদ্চযর কেবা। 
20. োরপর একবদন েোৎ আিার এক সকাদ্ল বকংিা সন্ধযার বিবচত্র েদ্মদ্িদ্শ্ অপরূপ 

েদ্য় পদ্ে সির েদ্য় পদ্ড়ন। (কারক, বি বি বনণবয় কদ্রা।) 
21. আদ্লাপ সোদ্সর আদ্লাপ নােকরদ্ণর কারণ কী? 
22. অদৃি কখদ্না েবরদার এই  ুল ক্ষো করদ্িন না। (িযাসিাকয সে সোদ্সর নাে 

সলদ্খা।) 
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