
 

 

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 া : 

সুন্দরেশ্নন োঘ ছাড়াও আশ্নছ নানা রকশ্নমর হদরর্ । ককানটার েড় েড় দেং, ককানটার গাশ্নে ক াোঁ টা ক াোঁ টা সািা িাগ । এশ্নির েশ্নল দিত্রা 

হদরর্ । এক সমে সুন্দরেশ্নন প্রিুর গণ্ডার দছল, দছল হাদে, দছল েুশ্ননা শুশ্নোর । এিন এসে প্রার্ী আর কনই । েশ্নে কিশ্নের রাঙ্গামাটি আর 

োন্দরোশ্ননর জঙ্গশ্নল হাদে কিিশ্নে পাওো যাে ।শ্নযশ্নকান কিশ্নের জনযই জীেজন্তু, পশুপাদি এক অমূলয সম্পি । কিশ্নের জলোেু 

আেহাওো গাছপালা েৃক্ষলো ইেযাদি প্রাকৃদেক পদরমণ্ডশ্নলই কস কিশ্নের প্রাদর্কুল জীেনধারর্ কশ্নর । একটু লক্ষয করশ্নলই কিিা যাশ্নে 

পৃদিেীশ্নে অপ্রশ্নোজনীে প্রার্ী ও েৃক্ষলো েলশ্নে দকছুই কনই । একসমে আমাশ্নির কিশ্নে প্রিুর েকুন কিিা কযে । েকুন কিিশ্নে কয 

িুে সুন্দর পাদি ো দকন্তু নে । এরা উশ্নড় কেঢ়াে আকাশ্নের অশ্ননক উপর । োসা কশ্নর গাশ্নছর ডাশ্নল । মানুশ্নের পশ্নক্ষ যা ক্ষদেকর, কসইসে 

আেণজনা েকুন িাে এেং পদরশ্নেেশ্নক পদরচ্ছন্ন রাশ্নি । দকন্তু েকুন এিন োংলাশ্নিশ্নে দেলুপ্তপ্রাে পাদি । প্রার্ী েৃক্ষলো সে দকছুই প্রকৃদের 

িান । োশ্নক ধ্বংস করশ্নে কনই । ধ্বংস করশ্নল কনশ্নম আশ্নস নানা দেপযণে–েনযা, িড়া, ঝড় ইেযাদি । 

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

১. ককান প্রার্ী েড় েড় দেং, গাশ্নে ক াোঁ টা ক াোঁ টা সািা িাগ রশ্নেশ্নছ? 

   ক) দিত্রা হদরর্                ি) গণ্ডার                  গ) হাদে                 ঘ) েুশ্ননা শুশ্নোর 

২. রাঙ্গামাটি আর োন্দরোশ্ননর জঙ্গশ্নল কী কিিা যাে? 

   ক) োঘ                 ি) দিত্রা হদরর্                  গ) হাদে                  ঘ) কঘাড়া 

৩. কয ককান কিশ্নের জনযই জীেজন্তু পশুপাদি – 

   ক) কোঝা                  ি) অমূলয সম্পি                  গ) দেপশ্নির কারর্                  ঘ) রহসযমে 

৪. সুন্দরেশ্নন এিন আর কনই – 

   ক) গণ্ডার                 ি) হাদে                 গ) েুশ্ননা শুশ্নোর                   ঘ) উপশ্নরর সেগুশ্নলা 

৫. মানুশ্নের পশ্নক্ষ যা ক্ষদেকর, কসই সে আেণজনা িাে – 

   ক) দিল                 ি) েকুন                  গ) ঈগল                 ঘ) োেুই 

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

  ক) হাদে ককািাে কিিশ্নে পাওো যাে? 

  ি) সুন্দরেশ্নন দেলুপ্ত কশ্নেকটি প্রার্ীর নাম কলি । 

  গ) েকুন সম্পশ্নকণ  কলি । 

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

    দেলুপ্ত, দেদিত্র, প্রিুর, জঙ্গশ্নল, িরা । 

৪। প্রদত্ত অনুচেচদর সারাাংশ লল  :                                                                                                                        ৫ 

 



 

 

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

কোমরা হেে মািার কেশ্নরমার নাম শুশ্ননছ । দেদন মানে কসোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন কশ্নরশ্নছন । সুদূর ইউশ্নরাশ্নপর আলশ্নেদনো 

কিশ্নক দেদন ভারেীে উপমহাশ্নিশ্নে এশ্নস িীঘণদিন নানান কসোমূলক কাজ কশ্নর কগশ্নছন । োংলাশ্নিেসহ সারা দেশ্নের োোঁ র কসো 

প্রদেষ্ঠান গশ্নড় ওশ্নেশ্নছ । কযিাশ্নন করাগ, দুঃি, িাদরদ্র্য, অসহােো, প্রাকৃদেক দশ্নযণাগ কসিাশ্ননই কসোর হাে োদড়শ্নে দিশ্নেশ্নছন মািার 

কেশ্নরসা । কসোর ব্রে দনশ্নেই দেদন সারা জীেন েযস্ত  কিশ্নকশ্নছন । ১৯১০ দিস্টাশ্নে ২৬কে আগস্ট জন্মগ্রহর্কারী োদন্তর এ সাধক 

১৯৯৭ দিস্টাশ্নে ৫ই কসশ্নেম্বর কলকাোে মৃেুযেরর্ কশ্নরন । সমস্ত  পৃদিেীর মানুে োোঁ শ্নক শ্রদ্ধা জাদনশ্নেশ্নছ । 

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

১. মািার কেশ্নরসা কে দিস্টাশ্নে জন্মগ্রহর্ কশ্নরন? 

   ক) ১৯০৫ দিস্টাশ্নে              ি) ১৯১০ দিস্টাশ্নে               গ) ১৯১৫ দিস্টাশ্নে                ঘ) ১৯২০ দিস্টাশ্নে 

২. মািার কেশ্নরসার জন্মস্থান ককািাে? 

   ক) এদেো                  ি) আদিকা                  গ) আশ্নমদরকা                  ঘ) ইউশ্নরাপ 

৩. মািার কেশ্নরসার ভারেীে উপমহাশ্নিশ্নে আগমশ্ননর কারর্ কী? 

   ক) েযেসা – োদর্জয করা              ি) কূটননদেক সম্পকণ  রক্ষা              গ) মানেশ্নসো              ঘ) ভ্রমর্ করা 

৪. মানেশ্নসো দছল মািার কেশ্নরসার – 

   ক) সারা জীেশ্ননর ব্রে                ি) েি                  গ) িাকদর                 ঘ) কসদেকার সাশ্নি 

৫. মািার কেশ্নরসাশ্নক দনশ্নের কার সাশ্নি েুলনা করা যাে? 

   ক) কযাদ্ধার সাশ্নি               ি) কদের সাশ্নি                গ) গােশ্নকর সাশ্নি                ঘ) কসদেকার সাশ্নি 

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

েে েোিণ 

দৃষ্টান্ত উিাহরর্ 

ইউশ্নরাপ একটি মহাশ্নিে 

শ্রদ্ধা ভদি 

দূে সংোি োহক 

অসহাে সহােহীন 

অনুসরর্ অনুকরর্ 

   ক) মািার কেশ্নরসা দছশ্নলন মানেশ্নসোর এক উজ্জ্বল --------------------- । 

   ি) দেদন এদেোে আগমন কশ্নরদছশ্নলন --------------------- কিশ্নক । 

   গ) পৃদিেীর কলাশ্নকরা --------------------- সাশ্নি মািার কেশ্নরসাশ্নক স্মরর্ কশ্নরন । 

   ঘ) --------------------- মানুশ্নের পাশ্নে িাোঁ ড়াশ্ননার দছল োোঁ র কাজ । 

   ঙ) সকশ্নলর উদিে মািার কেশ্নরসার দৃষ্টান্ত ---------------------- করা । 

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

   ক) “সমস্ত  পৃিেীর মানুে োোঁ শ্নক শ্রদ্ধা জাদনশ্নেশ্নছ” – এই োকযটি দিশ্নে কী েুঝাশ্ননা হশ্নেশ্নছ পাোঁ িটি োশ্নকয দলি । 

   ি) মািার কেশ্নরসা কিশ্নক অনুসরর্ীে পাোঁ িটি বেদেষ্টয উশ্নিি কর । 



 

 

   গ) মািার কেশ্নরসা কসোর ব্রে দনশ্নে েযস্ত  িাকার কারর্ পাোঁ িটি োশ্নকয কলি । 

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

    ক) দ্ধ      ি) হ্ম       গ) ন্ধ      ঘ) জ্ঞ     ঙ) ট্ট                                                                                                          

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

   দেেুমীশ্নরর যিন জন্ম েিন আমাশ্নির োংলাশ্নিেসহ পুশ্নরা ভারেেেণ দছল পরাধীন িলশ্নছ দব্রটিে রাজত্ব ইংশ্নরজরা িালাে অেযািার 

অনযদিশ্নক দছল কিদে জদমিারশ্নির জুলুম                                                                                                                                                        

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

   সকশ্নলর মশ্নধয কশ্রষ্ঠ, যার েত্রু জন্মােদন, দিরদিন স্মরর্ করার কযাগয, নযােযুশ্নদ্ধ দনহে েযদি, প্রদে মুহূশ্নেণ  অশ্নপক্ষা করা । 

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

    ক) পৃদিেী             ি) পাহাড়           গ) িাোঁ ি            ঘ) পেন           ঙ) ছুটি 

১২। উদৃ্ধিাাংশটুকু পচে তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া:  

                                                                        িাকে না ককা েদ্ধ ঘশ্নর 

কিিে এোর জগৎটাশ্নক, 

  ককমন কশ্নর ঘুরশ্নছ মানুে 

                                                                        যুগান্তশ্নরর ঘূদর্ণপাশ্নক । 

   কিে হশ্নে কিে কিোন্তশ্নর 

  ছুটশ্নছ োরা ককমন কশ্নর, 

   ক) কদেোংশ্নে কদেোর নাম ও কদের নাম কলি ।                                                                                                         ২ 

   ি) কদেোংশ্নের মূলভাে কলি ।                                                                                                                                ৫ 

   গ) যুগান্তশ্নরর ঘূদর্ণপাশ্নক মানুে ককন ঘুরশ্নছ?                                                                                                                ৩ 

১৩। মচন ের, লিামার নাম নদী / পলাশ । িুতম ঢাো আদশব প্রার্তমে তর্দযালচয়র পঞ্চম লেতর্র ছাে / ছােী । িুতম লিামার 

তর্দযালচয়র পাঠাগাচরর সদসয প্রতিচযাতগিায় হচি োও । সদসয হওয়ার জনয এেটি আচর্দন ফরম পূরর্ ের ।                                                                                                                                             

৫ 

ঢাো আদশব প্রার্তমে তর্দযালয় 

পাঠাগার সদসয ফরম 

   ১. দেক্ষািীর নাম : 

   ২. মাোর নাম    : 

   ৩. দপোর নাম   : 

   ৪. কশ্রদর্           : 

   ৫. ক্রদমক নং    : 

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

                                                                                                                       দেক্ষািীর স্বাক্ষর 



 

 

১৪। মচন ের, লিামার নাম আসমা / আতসফ । লিামার তর্দযালচয়র নাম রহমিপুর সরোতর প্রার্তমে তর্দযালয় । লিামার 

অসুস্থিার জনয তিন তদচনর ছুটি লেচয় প্রধান তশক্ষচের তনেট এেটি আচর্দনপে লল  ।                                              ৫ 

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

   ক) পাট । [ ভূদমকা, আকৃদে, উৎপদত্ত স্থান, প্রকারশ্নভি, িােপ্রর্াদল, প্রশ্নোজনীেো, উপসংহার । ] 

   ি) োংলাশ্নিশ্নের মুদিযুদ্ধ । [ ভূদমকা, স্বাধীনো আশ্নন্দালন, স্বাধীনোর কঘাের্া, মুদিযুদ্ধ, স্বাধীনোর কিেনা, দেজে দিেস, 

উপসংহার । ] 

   গ) েীশ্নের সকাল । [ ভুদমকা, প্রকৃদের রূপ ের্ণনা, েীশ্নের কপাোক, পদরচ্ছি, েীশ্নে সুদেধা-অসুদেধা, উপসংহার । ] 

   ঘ) কোমার জীেশ্ননর লক্ষয । [ ভূদমকা, সমেকাল, প্রশ্নোজনীেো, সশ্নিেনো সৃদষ্টশ্নে করর্ীে, উপসংহার । ] 

  

 




