
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

তর্ষয়: র্াাংলা 

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                                        পূর্বমান: ১০০ 

[সকল প্রশ্নের উত্তর দিশ্নে হশ্নে। ডান পাশ্নে উদিদিে সংিযা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক] 

তনচের অনুচেদটি পচে ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রতমচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া : 

“সার্ণক জনম মাশ্ন া জশ্নেদি এ দিশ্নে” । কদের এ কর্ার অর্ণ – আমাশ্নির দসৌভা য ও সার্ণকো দে আমরা এশ্নিশ্নে জশ্নেদি । 

োংলাশ্নিশ্নের প্রায় সকল দলাক োংলায় কর্া েশ্নল । আমরা োঙাদল । েশ্নে আমাশ্নির দিে দেমন রশ্নয়শ্নি প্রকৃদের বেদিত্র্য, দেমদন রশ্নয়শ্নি 

মানুষ ও ভাষার বেদিত্র্য । োংলাশ্নিশ্নের পােণেয দজলাগুশ্নলাশ্নে রশ্নয়শ্নি দেদভন্ন কু্ষদ্র জাদেসত্তার দলাকজন । এশ্নির দকউ িাকমা, কউ 

মারমা, দকউ দমরং, দকউ েঞ্চঙ্গা ইেযাদি । এিাড়া রাজোহী আর দিনাজপুশ্নর রশ্নয়শ্নি সাাঁ ওোল ও রাজেংেীশ্নির েসোস । োশ্নির 

রশ্নয়শ্নি দনজ দনজ ভাষা । একই দিে, একই মানুষ অর্ি কে বেদিত্র্য । এটাই োংলাশ্নিশ্নের দ ৌরে । সোই সোর েনু্ধ, আপনজন । এশ্নিে 

রশ্নয়শ্নি নানা ধশ্নমণর দলাক । দহনু্দ, মুসলমান, দেৌদ্ধ ও দিস্টান । সোই দমশ্নল –োংলাশ্নিশ্নের োইশ্নরও অশ্ননক োঙাদল আশ্নি । 

১। সঠিে উত্তরটি উত্তরপচে লল  :                                                                                                                 ১×৫=৫ 

১. আমাশ্নির দিশ্নের সকলই প্রায় দকান ভাষায় কর্া েশ্নল? 

   ক) োংলা                ি) উর্দণ                  ) দহদন্দ                 ঘ) ইংশ্নরদজ 

২. আমাশ্নির পােণেয দজলাগুশ্নলাশ্নে কী রশ্নয়শ্নি? 

   ক) িাকমা                ি) কু্ষদ্র জাদেসত্তার দলাকজন                   ) মারমা                  ঘ) সাাঁ ওোল 

৩. সাাঁ ওোলরা আমাশ্নির দিশ্নের দকান দজলায় োস কশ্নর? 

   ক) দসশ্নলট                ি) কুদমিা                  ) রাজোহী                 ঘ) দিনাজপুর 

৪. রাজেংেীশ্নির েসোস োংলাশ্নিশ্নের দকান দজলায়? 

   ক) দনায়ািালী                ি) জামালপুর                  ) দসশ্নলট                ঘ) কুদমিা  

৫. োংলাশ্নিশ্নে দকান দকান ধশ্নমণর দলাক রশ্নয়শ্নি? 

   ক) মুসলমান                ি) দহনু্দ                    ) দেৌদ্ধ ও দিস্টান                 ঘ) উপশ্নরর সেগুশ্নলা 

২। তনচের প্রশ্নগুচলার সাংচক্ষচপ উত্তর লল  :                                                                                               ১+২+২=৫ 

  ক) আমরা দকান জাদে? 

  ি) আমাশ্নির দসৌভা য ও সার্ণকো কী? 

   ) োংলাশ্নিশ্নের সকল মানুষ কে দিশ্নন ধশ্নর দমশ্নল দমশ্নে আশ্নি? 

৩। প্রদত্ত শব্দগুচলার অর্ব লল  :                                                                                                                    ১×৫=৫ 

দসৌভা য, প্রকৃদে, বেদিত্র্য, স্বজন, সার্ণক । 

৪। প্রদত্ত অনুচেচদর সারাাংশ লল  ।                                                                                                                        ৫ 

তনচের অনুচেদটি পচে ৫, ৬ ও ৭ নাং ক্রতমে প্রশ্নগুচলার উত্তর লল  : 

১৯৭১ সাশ্নল ২৫দে মািণ  মধযরাশ্নে পদিম পাদকস্তাশ্ননর দসনাোদহনী পূেণ-পাদকস্তাশ্ননর দনরীহ মানুষশ্নক আক্রমর্ কশ্নরদিল । ঐ রাশ্নে োরা 

অসংিয দনরীহ োঙাদলশ্নক হেযা কশ্নর । োরা পূেণ – পাদকস্তাশ্ননর দেক্ষক, িাত্র্, দলিক, পুদলম, ডাক্তার, সাংোদিক, প্রশ্নকৌেলীশ্নকও হেযা 



 

 

কশ্নরদিল । পূেণ – পাদকস্তাশ্ননর সাধারর্ মানুষ এই ঘটানায় হেোক হশ্নয় পশ্নড়ন । োাঁ রা পদিম পাদকস্তাশ্ননর সামদরক োদহনীশ্নক োধা 

দিওয়ার দিষ্টা কশ্নরদিশ্নলন । েিন োাঁ শ্নির পাশ্নে এশ্নস িাাঁ দড়য়দিশ্নলন োঙাদল পুদলে, ই.দপ.আর. দেঙ্গল দরদজশ্নমশ্নের সিসয ও 

অদিসাশ্নররা । েঙ্গেনু্ধ দেি মুদজেুর রহমাশ্ননর দনেৃশ্নে শুর হশ্নয়দিল পূেণ পাদকস্তানশ্নক স্বাধীন করার জনয মুদক্তেুদ্ধ । 

৫। সঠিে উত্তরটি উত্তরপচে লল  :                                                                                                                 ১×৫=৫ 

 ১. অনুশ্নেশ্নি দকান দেষশ্নয়র ের্ণনা আশ্নি? 

   ক)  র্আশ্নন্দালন                 ি) মুদক্তেুদ্ধ                   ) োংলা ভাষার িাদে                  ঘ) স্বাধীন োংলাশ্নিে 

২. ১৯৭১ সাশ্নলর কে োদরশ্নি পাদকস্তাদনরা আক্রমর্ কশ্নর? 

   ক) ২১ দিব্রুয়াদর               ি) ২৫ দিব্রুয়াদর                ) ২৫ মািণ                 ঘ) ১৬ দডশ্নসম্বর 

৩. পূেণ পাদকস্তাশ্ননর মানুষ দকন হেোক হশ্নয় পশ্নড়? 

   ক) োঙাদল হেযা দিশ্নি            ি) দেশ্ব েুদ্ধ দিশ্নি                ) দসনাশ্নির েীরশ্নে              ঘ) প্রিণ্ড েনযা দিশ্নি 

৪. পাদকস্তাদন দসনাশ্নির আক্রমশ্নর্র পর োঙাদলরা দকান দিষ্টা কশ্নরদিল? 

   ক) পালাশ্ননার দিষ্টা              ি) আত্মরক্ষার দিষ্টা                ) আত্মহেযার দিষ্টা                ঘ) দিে িাড়ার দিষ্টা 

৫. কার দনেৃশ্নে মুদক্তেুদ্ধ শুর হশ্নয়দিল?ক 

   ক) েঙ্গেনু্ধ দেি মুদজেুর রহমান             ি) মাওলানা ভাসানী             ) দ য়াস উদিন            ঘ) দ াদেন্দিন্দ্র দিে 

৬। তনচে েয়েটি শব্দ ও শব্দার্ব লদয়া হচলা । তনচের র্ােযগুচলার শূর্যস্থাচন উপযুক্ত শব্দটি র্তসচয় উত্তরপচে লল  :     ৫ 

েব্দ েব্দার্ণ 

দনরীহ োন্ত 

অসংিয ো  র্না করা োয় না 

হেোক দেদিে 

েেণর অসভয 

আত্মরক্ষা দনশ্নজশ্নক রক্ষা 

স্বাধীন মুক্ত 

   ক) ------------------- পাদকস্তাদন দসনারা োঙাদলর ওপর আক্রমর্ িালায় । 

    ি) আমাশ্নির প্রশ্নেযশ্নকর ------------------ করার ক্ষমো র্াকা উদিে । 

     ) প্রকৃে েভাশ্নে োঙাদল একটি -------------------- জাদে । 

    ঘ) ১৯৭১ সাশ্নলর ২৫ মািণ  রাশ্নে পাদকস্তাদন দসশ্ননরা ------------------- োঙাদলশ্নক হেযা কশ্নর । 

    ঙ) পাদকস্তাদনশ্নির েেণরো দিশ্নি সমগ্র দেশ্ব ------------------ হশ্নয় পশ্নড় । 

৭। তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর লল  :                                                                                                                ৩×৫=১৫ 

  ক) কারা, কশ্নে পূেণ পাদকস্তাশ্ননর দনরীহ মানুশ্নষর ওপর আক্রমর্ িালায়? দকন ো িারটি োশ্নকয দলি । 

  ি) দকান রাশ্নে পাদকস্তাদন দসনারা অসংিয োঙাদলশ্নক হেযা কশ্নর? এই ঘটনায় পূেণ পাদকস্তাশ্ননর মানুশ্নষর মশ্ননর অেস্থা দকমন হয়? 

দকন ো দেনটি োশ্নকয দলি । 

    ) পাদকস্তাদনশ্নির দেরশ্নদ্ধ প্রর্ম কারা প্রদেশ্নরাধ  শ্নড় দোশ্নল? োশ্নির কারা সাহােয কশ্নর? কার দনেৃশ্নে মুদক্তেুদ্ধ শুর হয়? োর 

সম্পশ্নকণ  র্দটি োকয দলি ।                                                                                                                                                      

৮। তনচের যুক্তর্র্বগুচলা লেচে লদ াও এর্াং প্রতিটি যুক্তর্র্ব তদচয় তিতর শব্দ দ্বারা এেটি েচর র্ােয রেনা েচরা।          ১০                                                                                                                                         



 

 

    ক) ক্ষ      ি) ঞ্চ        ) ি      ঘ) ক্ষ্ম     ঙ) জ্জ্ব                                                                                                         

৯। উপযুক্ত স্থাচন তর্রাম তেহ্ন র্তসচয় অনুচেদটি লিামার উত্তরপচে ললচ া :                                                              ৫ 

        মশ্নন দরি সে মুসলমান এশ্নক অশ্ননযর ভাই দোমরা এক ভাই কিনও অনয ভাইশ্নয়র সম্পদত্ত দজার কশ্নর িিল কর না কিনও 

অনযায় এেং অদেিার কর না সামানয পাপ দর্শ্নকও দনশ্নজশ্নক দূর সদরশ্নয় রািশ্নে 

১০। এেের্ায় প্রোশ েচর উত্তরপচে  ললচ া:                                                                                               ১×৫=৫ 

   সমুশ্নদ্রর েীশ্নর োলুময় স্থান, জলেসদে দনই এমন দেস্তীর্ণ স্থান, এক েুশ্ন র পর আশ্নরক েু , োহা সহশ্নজ লাভ করা োয় না, দেিাশ্নন 

অশ্ননক দলাশ্নকর োস                                                                                                                                        ১×৫=৫ 

১১। তনচের শব্দগুচলার সমার্বে শব্দ ললচ া :                                                                                                 ১×৫=৫ 

    ক) মৃদত্তকা             ি) আদিেয            ) েৃষ্ণা            ঘ) আকাে           ঙ) নিী 

১২। উদৃ্ধিাাংশটুকু পচে তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া:  

‘এই দে িদে এমন আাঁকা 

িদের মশ্নো দিে, 

দিশ্নের মাটি দিশ্নের মানুষ 

নানা রকম দেে, 

োদড় ো ান পািপািাদল 

সে দমশ্নল এক িদে, 

দনই েুদল দনই রঙ, েেুও 

আাঁকশ্নে পাদর সেই’ । 

    ক. িদের মশ্নো দিে েলশ্নে কী দোঝ? 

    ি. কদেোংেটুকু মূলভাে দলি । 

     . রং েুদল িাড়া দিশ্নলটি কীভশ্নে িদে আাঁশ্নক? 

১৩। লিামার নাম আতসে/আত  । িুতম তমলনর্াগ সরোতর প্রার্তমে তর্দযালচয়র পঞ্চম লেতর্র তশক্ষার্ী । িুতম লিামার 

তর্দযালচয়র লাইচেতর হচি র্ই পোর জনয সদসয হচি োও । িচর্যর আচলাচে তনচের ফরমটি পূরর্ ের ।                    ৫ 

    

আশ্নেিন িরম 

     ১. দেক্ষার্ীর নাম                              : ........................................ 

     ২. দেিযলশ্নয়র নাম                            : ........................................ 

     ৩. দেদর্                                         : ........................................ 

     ৪. দরাল নং                                     : ........................................ 

     ৫. দকান ধরশ্ননর েই পিন্দ                  : ........................................ 

                                                                 ............................ 

আশ্নেিনকারীর স্বাক্ষর 

 



 

 

১৪। মচন ের, লিামার নাম নাতফসা / আলম । িুতম তমরপুর সরোতর প্রার্তমে তর্দযালচয়র এেজন তশক্ষার্ী । তশক্ষা সফচর 

যাচর্ র্চল যুতক্ত লদত চয় প্রধান তশক্ষচের তনেট অর্ব ও অনুমতি লেচয় এে ানা আচর্দন ফরম তল  ।                          ৫ 

১৫। তনচের লযচোচনা তর্ষচয় ২০০ শচব্দর মচধয এেটি রেনা ললচ া :                                                                         ১০ 

    ক) আধুদনক জীেশ্নন কদম্পউটাশ্নরর ভূদমকা । [ভূদমকা, আদেষ্কার কদম্পউটাশ্নরর অেিান, দেক্ষাশ্নক্ষশ্নত্র্ উপকাদরো, অপকাদরো, 

উপসংহার। ] 

     ি) পাহাড় পুর । [ ভূদমকা, পাহাড়পুশ্নরর স্থাপনাসমূহ, অস্থাের প্রত্নেস্তু, উপসংহার । ] 

      ) োংলা নেেষণ । [ ভূদমকা, দমলার স্থান, দমলার উপকরর্, দমলার উৎসে, ভাশ্নলা লা ার কারর্, উপসংহার ।] 

     ঘ) োংলাশ্নিশ্নের মুদক্তেুদ্ধ । [ ভূদমকা, স্বাধীনো আশ্নন্দালন, স্বাধীনোর দঘাষর্া, মুদক্তেুদ্ধ, স্বাধীনো দিেনা, দেজয় দিেস,   

উপসংহার ।] 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                      

   

 

       

 

   

        

  

 

 




