
 

 

প্রিয় পরীক্ষার্থী,  

বাাংলা একটি ভাষাভভভিক, সাভিত্য সাংক্রান্ত ভবষয় । ত্াই বানাননর প্রভত্ ভবনেষ লক্ষ রাখনত্ িনব সানে সানে ভাষাগত্ দক্ষত্া োকনত্ 

িনব । বাাংলা ভবষনয় ১০০ নম্বরই োকনব য াগযত্াভভভিক প্রশ্ন । এই প্রশ্নগুনলার মনযয পাঠ্যবইনয়র গদযাাংে ও কভবত্াাংে যেনক 

য াগযত্াভভভিক প্রশ্ন োকনব যমাট (১৫+১০) বা ২৫ নম্বর ,পাঠ্যবইনয়র বাইনরর যকাননা অনুনেদ বা কভবত্াাংে যেনক য াগযত্াভভভিক 

প্রশ্ন োকনব ২৫ নম্বর ও  ুক্তবর্ণ , ভবরাম ভিহ্ন , এককোয় উির বা ভক্রয়ার িভলত্রূপ, ভবপরীত্ েব্দ বা সমােণক েব্দ, ফরম পূরর্, দরখাস্ত 

বা ভিঠি ও রিনা যেনক যমাট ৫০ নম্বর  য াগযত্াভভভিক । পাঠ্যবই বভিভূণ ত্ অনুনেদ বা কভবত্াাংে োকনব যত্ামার জানানোনা পভরনবনের 

ভবষয়বস্তুর ওপর ।  

িশ্ন নং ১ ও ২ :  প্রশ্নকাঠ্ানমা অনুসানর ১ ও ২ নম্বর প্রশ্ন োকনব পাঠ্যবইনয়র যভত্নরর অনুনেদ বা কভবত্াাংে যেনক । এ অনুনেদ 

বা কভবত্াাংনের আনলানক ১- েব্দােণ,   ২-প্রনশ্নর উির ভলখনত্ িনব । এখানন প্রশ্নগুনলা সাযারর্ত্ প্রনশ্ন উদৃ্ধত্ অনুনেদ বা কভবত্াাংে 

িনত্ ভকাংবা সাংভিষ্ট গদয বা কভবত্া িনত্ আসনত্ পানর ভবযায় প্রনত্যক গল্প কভবত্া সম্পনকণ  সমযক যারনা োকনত্ িনব । 

িশ্ন নং ৩ ও ৪ : পাঠ্যবইবভিভূণ ত্ অনুনেদটি  ভদ এমন িয়- গাছপালা আমানদর পরম বনু্ধ । গাছপালা ছাডা পৃভেবীনত্ আমানদর 

জীবন অিল । বাত্ানস শ্বাস ভননত্ না পারনল আমানদর মৃতু্য অভনবা ণ । বাত্াস যেনক অভিনজন ভননয় আমরা বাাঁ ভি । অনযভদনক, গাছপালা 

বাত্াস যেনক কাবণন ডাই-অিাইড গ্রির্ কনর এবাং বাত্ানস অভিনজন ছানড। গাছপালা না োকনল একসময় বাত্ানসর অভিনজন 

এনকবানরই যেষ িনয় য ত্। আর আমরা মৃতু্যর যকানল ঢনল পডত্াম। গাছপালা আরও একভানব আমানদর বাাঁ িনত্ সািা য কনর। যসটা 

িনলা, গাছপালা আমানদর নানা রকম খানদযর যজাগানদার । যকবল পভরনবনের যসৌন্দ ণ নয়, মানুনষর অভস্তত্ব রক্ষায় অনুকূল পভরনবে 

তত্ভরনত্ও গানছর জুভড যনই । য খানন গাছপালা ও বনভূভম যবভে, যসখানন ভানলা বৃভষ্ট িয় । এর ফনল ভূভমনত্ পাভনর পভরমার্ বানড, 

িাষাবাদ ও ফসল ভানলা িয় । ঝড, বৃভষ্ট ও বনযা প্রভত্নরানযও গাছপালা সিায়ত্া কনর । গাছপালা না োকনল পভরনবে িনয় উঠ্ত্ উষ্ণ 

। পৃভেবী িনয় উঠ্ত্ মরুভূভম । মানুনষর অভস্তত্ব িনত্া ভবপন্ন । আমানদর পভরনবে রক্ষার জনয গাছপালার যকাননা ভবকল্প যনই । ত্াই আজ 

যলাগান উনঠ্নছ—‘গাছ লাগান, পভরনবে বাাঁ িান’। আমরা গাছ লাগাব এবাং পভরনবে রক্ষায় সিায়ত্া করব । 

৩ নম্বর িশ্ন : অনুনেদভভভিক ৩ নম্বর প্রনশ্ন োকনব পাাঁ িটি েব্দ এবাং েব্দগুনলার অেণ । অনুনেদ যেনক যনওয়া প্রদি 

েব্দগুনলার অেণ অনুযাবন কনর তু্ভম েূনযস্থান পূরর্ করনব । শব্দের অর্থথ প্রিব্দয় নয় , ‘মূল শে’ প্রিব্দয় েূনযস্থান পূরর্ করনত্ িনব 

য মন প্রদি েব্দ  ভদ িয় ‘বনু্ধ’ এবাং এর অেণ যদওয়া োকল ‘সুহৃদ’। েূনযস্থান পূরর্ করনত্ বলা িনলা:  

ক) গাছপালা আমানদর প্রকৃত্___ ।  তু্ভম উির ভলখনব : ক) বনু্ধ  

৪ নম্বর িশ্ন: প্রনশ্নর যারাবাভিকত্ায় ৪ নম্বর প্রনশ্ন োকনব ‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’ ভত্নটি য াগযত্াভভভিক প্রশ্ন । য মন প্রদি 

অনুনেনদর আনলানক প্রশ্ন িনত্ পানর  

ক. গাছপালানক পরম বনু্ধ বলার পাাঁ িটি কারর্ উনেখ কনরা ।  

খ. প্রকৃভত্র ভারসাময রক্ষায় গাছপালা কী ভূভমকা পালন কনর?  

গ. গাছপালা না োকনল কী িনত্া? আজনকর ভদনন পভরনবে রক্ষার যলাগান কী? 

ভননদণ েনা অনুসানর প্রশ্নগুনলার উির  ো েভানব ভলখনত্ পারনল ভানলা নম্বর পানব। 

৫ নম্বর িশ্ন: এককোয় প্রকাে/ ভক্রয়াপনদর িভলত্ রূপ: প্রশ্নানুসানর ভক্রয়াপনদর সঠিক িলভত্ রূপ ভলখনত্ পারনল পুনরা নম্বরই পানব। 

এই প্রশ্নটির  োেণ উির যদওয়ার জনয পাঠ্যবইনয় বযবহৃত্ ভক্রয়াপদগুনলা বাছাই কনর ভননত্ পানরা । মনন রাখনত্ িনব, এই প্রশ্নটি 

‘এককোয় প্রকাে কনরা’-এর ভবকল্প প্রশ্ন ভিনসনব োকনত্ পানর । 



 

 

৬ নম্বর িশ্ন: অনুব্দেি পব্দে কে, েী, কোর্থায়, েীভাব্দব, কেন েখন ইত্যাপ্রি িশ্নব্দবাধে শে বযবহার েব্দর িশ্ন তত্প্ররেরণ 

( এখানন একটি পাঠ্যবই বা সমমাননর উদৃ্ধত্াাংে েনক উক্ত প্রশ্ননবাযক েব্দ বযাবিার কনর প্রশ্ন তত্ভর করনত্ িনব ) । 

৭ নম্বর িশ্ন: ৭ নম্বর প্রশ্নটি োকনব  ুক্তবর্ণ-সম্পভকণ ত্। এখানন পাাঁ িটি  ুক্তবর্ণ যদওয়া োকনব। যত্ামানক বলা িনব:  ুক্তবর্ণগুনলা যকান 

যকান বর্ণ ভদনয় তত্ভর । প্রদি  ুক্তবর্ণ ভদনয় একটি কনর েব্দ যলনখা এবাং বানকয প্রনয়াগ যদখাও। অেবা  ুক্তবর্ণগুনলা ভবভাজন কনর 

বানকয প্রনয়াগ যদখাও । য মন: ‘শ্ন’  ুক্তবর্ণটি  ভদ পাাঁ িটি  ুক্তবনর্ণর একটি িয় এবাং প্রশ্ন িনয় োনক ওপনর বভর্ণত্ ভিত্ীয়টি, ত্ািনল 

উির ভলখনত্ িনব: শ্ন =শ্+ন , সব প্রনশ্নর উির ভলনখভছ । মনন রাখনব এই প্রশ্নটি য াগযত্াভভভিক । 

৮ নম্বর িশ্ন: ভবরাম ভিহ্ন: ‘ভবরাম ভিহ্ন’ অনুেীলননর জনয বাছাই কনর ভননত্ পানরা পাঠ্যবইনয়র গদযাাংনের এমন সব অনুনেদ, 

য খানন কমপনক্ষ পাাঁ িটি ভবরাম ভিহ্ন আনছ। যসই সনে কভবত্ার মূলভাবগুনলাও পডনব । 

৯ নম্বর িশ্ন: এককথায় প্রকাশ ( ৭ টির মধ্যে ৫ টি উত্তর করধ্ে হধ্ে ) সচারাচর আমরা যেসে এককথায় প্রকাশ করার মে শব্দ 

েোেহার করর ো এেং প্রাথরমক রশক্ষা যশধ্ে যোমারা যেসে শব্দ ভান্ডাধ্রর সাধ্থ পরররচে যসসে শধ্ব্দর এককথে প্রকাশ আসধ্ে । 

১০ নম্বর িশ্ন: ভবপরীত্ েব্দ বা সমােণ ক েব্দ: পাঠ্যবইনয়র ‘পাঠ্ ভেভখ’ অাংনে যদওয়া ভবপরীত্ েব্দগুনলা ভানলাভানব আয়নি োকনল  

ও েব্দােণ  পডনল এবাং ভকছু প্রিভলত্ ভবপরীত্ েব্দ ও সমােণক েব্দ যেখা োকনল এই প্রনশ্নর উির যদয়া সিজ । 

১১ নম্বর িশ্ন: প্রদি কভবত্াাংেটুকু পনড ভননির প্রশ্নগুনলার উির দাও: প্রনশ্ন যদওয়া পাঠ্যবইনয়র য নকাননা একটি কভবত্া যদওয়া 

োকনব ।  ১ নাং প্রনশ্ন োকনব প্রদি কভবত্ার নাম ও কভবর নাম ভননয় প্রশ্ন, উির  সঠিকভানব যলখার জনয ২ নম্বর, ২নাং প্রনশ্ন 

কভবত্াাংেটির মূলভাব যলখার জনয ৫ নম্বর এবাং কভবত্াাংেভভভিক একটি প্রশ্ন সঠিকভানব যলখার জনয ৩ নম্বর । 

১২ নম্বর িশ্ন: ফরম পূরর্: য নকাননা প্রভত্ন াভগত্ায় ভকাংবা ভবষনয় অাংে যনওয়ার জনয বা ক্লাব, পাঠ্াগার, সমবায় সভমভত্, ভেশুসাংগঠ্ন 

ইত্যাভদ সদসযপদ লানভর জনয বা যকাোও ভভত্ণ র জনয যত্ামার বযভক্তগত্ ত্েযাভদর ভববরর্মূলক একটি ভনভদণ ষ্ট ফরনমর নমুনা প্রশ্ন 

যদওয়া োকনব,  া পরীক্ষার খাত্ায় তু্নল পূরর্ করনত্ িনব । অননক সময় ত্েযগুনলা যদয়া োনক যস যক্ষনে শুযু প্রনশ্ন প্রদি ত্েযগুনলা 

ভদনয় নমুনা ফরম পূরর্ করনব ।   

১৪ নম্বর িশ্ন: দরখাস্ত বা ভিঠি যলখা : এই প্রশ্নটি য াগযত্াভভভিক ।দরখাস্ত অেবা ভিঠি য নকাননা একটি ভবষয় ভননয় প্রশ্ন েকনব , 

যকান ভবকল্প োকনব না । দরখাস্ত বা ভিঠি ভনয়ম যমনন ভলখনত্ পারনল পূর্ণ নম্বর পাওয়া  ায় । 

১৫ নম্বর িশ্ন: এবানরর রিনা ভলখন প্রশ্নটিও য াগযত্াভভভিক। পাঠ্যবই-সমৃ্পক্ত ভবষনয়র আনলানক অেবা ভনকট পভরনবনের য নকাননা 

একটি ভবষয় ভননয় রিনা যলখার জনয প্রনশ্ন যদওয়া উপভেনরানাম অনুসরর্ করনব। ২০০ েনব্দর মনযয রিনাটি ভলনখ যেষ করনব । 

অপ্রাসভেক ভকছু ভলখনব না । রিনা যলখায় প্রনশ্ন প্রদি উপভেনরানাম ছাডা তু্ভম প্রাসভেক উপভেনরানাম বযবিার করনত্ পানরা । ত্নব 

সব ভমভলনয় ২০০ েনব্দর মনযয ভলখনত্ িনব ত্াই বনল এনকবানর কম েনব্দ ভলখনলও িনব না । 

  “পাঠ্যবইয়ের ববকল্প নেই, অেুশীলে ছাড়া উপাে নেই”  

যসানিল পারনভজ (রানা) 

সিকাভর ভেক্ষক, যযাপাছভড সপ্রাভব 

িন্দনাইে, িট্টগ্রাম । যমাবাাঃ ০১৮১৬০৮৫৮৮৯ 

ই-নমইল : shopar13.ctg@gmail.com 


