
 

 

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 া : 

মাটির তেদর দেল্পকমণশ্নক আমরা েদল মাটির দেল্প ো মৃৎদেল্প । এ দেশ্নল্পর প্রধান উপকরর্ হশ্নলা মাটি । েশ্নে সে মাটি দিশ্নে এ কাজ হে না । 

িরকার পদরষ্কার এঁশ্নেল মাটি । এ ধরশ্ননর মাটি বেে আঠাশ্নলা । বিাআঁে মাটি বেমন আঠাশ্নলা নে, আর বেশ্নল মাটি বো ঝরঝশ্নর – োই 

এগুশ্নলা দিশ্নে মাটির দেল্প হে না । এঁশ্নেল মাটি হশ্নলই বে ো দিশ্নে দেশ্নল্পর কাজ করা োশ্নে োও নে । এজনয অশ্ননক েত্ন আর শ্রম িরকার 

। িরকা হাশ্নের তনপুর্য ও কারগদর জ্ঞান । কুমাশ্নির কাশ্নে এসে িুে সহজ । কারর্ োরা েংে পরম্পরাে এ কাজ কশ্নর আসে । আোর এ 

কাশ্নজর জনয প্রশ্নোজন দকেু বোেিাশ্নো েন্ত্রপাদে ও সরঞ্জাম । সেদকেুর আশ্নগ বেো িরকার ো হশ্নলা একো কাশ্নঠর চাকা । এই চাকাে 

নরম মাটির োল লাদগশ্নে বনন কুমাররা । োরপর চাকাটি বজাশ্নর ব ারান । আর হাে দিশ্নে মাটির োল ধশ্নরন । এভাশ্নে নানা আকাশ্নরর 

মাটির পাত্র ও নানা দজদনস তেদর কশ্নরন কুমাররা ।  

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

১. মাটি দিশ্নে বে দেল্পকমণ তেদর করা হে – 

   ক) কুটির দেল্প                ি) চারুদেল্প                   গ) মৃৎদেল্প                  ) কারুদেল্প 

২. মৃৎদেশ্নল্পর প্রধান উপকরর্ বকানটি? 

   ক) পাদন               ি) মাটি                গ) নকো                  ) চাকা 

৩. ‘তনপুর্য’ েশ্নের অর্ণ কী? 

   ক) িক্ষো                 ি) পদরেীদলে                  গ) পদরমাজণ না                  ) বসৌন্দেণশ্নোধ 

৪. ‘পরম্পরা’ েশ্নের অর্ণ কী? 

   ক) ধারাোদহক                   ি) গদে                  গ) দেকাে                   ) দেনাে 

৫. মাটির পাত্র তেদরর সমে কাশ্নঠর চাকাে কী লাগাশ্নে হে? 

   ক) মাটির দপণ্ড                 ি) মাটির নকো                  গ) মাটির িাঁচ                 ) মাটির োল 

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

  ক) বকান েীশ্নল্পর জনয কাশ্নঠর চাকা প্রশ্নোজন? 

  ি) বিাআঁে মাটি দিশ্নে মাটির দেল্প হে না বকন, ো দুটি োশ্নকয বলি । 

  গ) মৃৎদেশ্নল্পর জনয বকান মাটির প্রশ্নোজন? বকন এ ধরশ্ননর মাটি প্রশ্নোজন? 

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

   ব ালা, নর্, সম্প্রিাে, পরম্পরাে, এঁশ্নেল । 

৪। প্রদত্ত অনুচেচদর সারাাংশ লল  :                                                                                                                        ৫ 

 

 



 

 

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

বরাশ্নকো বে সমে জন্মগরহর্ কশ্নরদেশ্নলন, বস সমে োঙাদল মুসলমান সমাশ্নজর দেক্ষার েযাপক প্রচলন দেল না । ফশ্নল মুসলমানরা 

দেক্ষা-িীক্ষা, চাকদর, সামাদজক প্রদেষ্ঠার দিক বর্শ্নক দপদেশ্নে দেল । বমশ্নেশ্নির অেস্থান দেল িুেই বোচনীে । পিণ া প্রর্া কশ্নঠারভাশ্নে মানা 

হশ্নো েশ্নল বমশ্নেশ্নির দেক্ষা লাশ্নভর বকান সুশ্নোগ দেল না । দকন্তু বমধােী কলকাোর বসন্ট জভোসণ কশ্নলশ্নজ উচ্চদেক্ষা লাভ কশ্নরন । 

বোনশ্নির আগ্রহ বিশ্নি েড় ভাই ইব্রাদহম দেক্ষাে দেদক্ষে কশ্নরন । বোন কদরমুশ্নেসা বেগম ইংশ্নরদজ দেক্ষাে দেদক্ষে কশ্নরন । বোন 

কদরমুশ্নেসার অনুশ্নপ্ররর্াে বরাশ্নকো োংলা সাদহেযরচনা ও চচণ াে আগ্রহী হশ্নে ওশ্নঠন । বরাশ্নকো োঁর রদচে ‘মদেচুর’ দিেীে িণ্ড 

কদরমুশ্নেসাশ্নক উৎসগণ কশ্নরন । উৎসগণ পশ্নত্র দেদন দলশ্নিদেশ্নলন, “আপাজান ! তেেশ্নে বোমারই বেশ্নহর প্রাসাশ্নি ের্ণ পদরচে পদড়শ্নে 

দেদি । অপর আত্মীেগর্ আমার উদুণ ও ফারদস পড়াে েে আপদত্ত না করশ্নরও োংলা পড়ার ব ার দেশ্নরাধী দেশ্নলন । একমাত্র েুদমই আমার 

োংলা পড়ার অনুকূশ্নল দেশ্নল” । নানা োধা এদড়শ্নে বরাশ্নকো আপন সাধনাে োংলা ভাষাে সাদহশ্নেয সৃদি কশ্নরশ্নেন । োই বরাশ্নকো 

সািাশ্নোোে বহাশ্নসন আমাশ্নির সামশ্নন একজন অসাধারর্ নারী । 

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

১. বরাশ্নকো কার কাশ্নে ইংশ্নরদজ দেক্ষা লাভ কশ্নর? 

   ক) েড় ভাইশ্নের কাশ্নে           ি) গৃহদেক্ষশ্নকর কাশ্নে            গ) েড় বোশ্ননর কাশ্নে              ) দপোর কাশ্নে 

২. বরাশ্নকোর েড় বোশ্ননর নাম দেল – 

   ক) লুৎফুশ্নেো               ি) কদরমুশ্নেসা                 গ) োমেুোহার                  ) দভকারুশ্নেসা 

৩. বরাশ্নকো কার অনুশ্নপ্ররর্াে োংলা দেিশ্নলন? 

   ক) েড় ভাইশ্নের                ি) মাশ্নের                 গ) েড় বোশ্ননর                  ) বমৌলভী সাশ্নহশ্নের কাশ্নে  

৪. দনশ্নচর বকানটি বেগম বরাশ্নকো রদচে গ্রন্থ? 

   ক) মদেচুর                ি) মদেহার                 গ) আশ্নোল োশ্নোল                  ) বগাড়াে গলি 

৫. বরাশ্নকো েিন জন্মগ্রহর্ কশ্নরন েিন কাশ্নির অেস্থান দেল বোচনীে? 

   ক) গরীেশ্নির                ি) পুরুষশ্নির                 গ) জদমিারশ্নির                   ) বমশ্নেশ্নির 

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

েে েোর্ণ 

আগ্রহ ইচ্ছা 

অনুশ্নপ্ররর্া উৎসাহ 

অনুকূশ্নল পশ্নক্ষ 

বোচনীে িুে দুুঃিজনক 

উৎসগণ কারও উশ্নেশ্নেয বকাশ্ননা দকেু বিওো 

নারী মদহলা 

 

   ক) ২০১৪ দেশ্বকাপ ফুেেল ব্রাদজল িল জামণানীর কাশ্নে ----------------- পরাজে েরর্ কশ্নর । 

   ি) বরাশ্নকোর বলিাপড়ার প্রদে দেল প্রেল -------------------- 

   গ) কদরমুশ্নেসা, বরাশ্নকোশ্নক োংলা পড়ার --------------------- দিশ্নেন । 

    ) মুদিশ্নোদ্ধারা বিশ্নের েশ্নর জীেন -------------------- কশ্নরদেশ্নলন । 

   ঙ) বরাশ্নের -------------------- বনৌকা োওো সহজ । 



 

 

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

  ক) বরাশ্নকোর সমশ্নে বমশ্নেশ্নির অেস্থান সম্বশ্নে ৫টি োকয বলি । 

  ি) বরাশ্নকো কীভাশ্নে োংলা পড়াশ্নলিা বেশ্নিন ৫টি োশ্নকয বলি । 

  গ) বেগম বরাশ্নকোশ্নক অসাধারর্ নারী েলার কারর্ কী ৫টি োশ্নকয বলি । 

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

    ক) ণ্ড     ি) ত্ম      গ) ন্ত্র      ) ক্স      ঙ) ঞ্জ                                                                                                          

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

   োঁশ্নির স্মরশ্নর্ প্রদে েের ১৪ই দডশ্নসম্বর আমরা পালন কদর েদহি েুদদ্ধজীেী দিেস এ জাদের বশ্রষ্ঠ সন্তান দেশ্নলন োঁরা োঁশ্নির     

প্রার্িান আমরা কিশ্ননা েযর্ণ হশ্নে বিে না 

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

েরর্ করার বোগয, মমো আশ্নে বে নারীর,  গলয গুজে করার আসর, সংিযাে সেশ্নচশ্নে বেদে এমন, বে উপাকারীর অপকার কশ্নর। 

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

    ক) দিেস             ি) প্রভাশ্নে           গ) গ্রহর্            ) পূূ্েণাহ্ন           ঙ) বজযষ্ঠ 

১২। উদৃ্ধিাাংশটুকু পচে তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া:  

প্রভাে বেলাে িের লইশ্নে েুশ্নে োই োর  শ্নর, 

                                                        দেোনা োর েূনয পদড়ো ভাঙা িাটিোর’ পশ্নর 

   বেদেশ্নলর পশ্নর বোে েড় েে মাদলশ্নের দেদেগুদল, 

           উপহাস বেন কদরশ্নেশ্নে বমাশ্নর দেদপ – পরা িাঁে েুদল । 

  সেযা বেলাে বিলার মাশ্নঠশ্নে বচশ্নে বিদি দেস্মশ্নে, 

    বমাশ্নির বমশ্নসর ইমিাি হক আশ্নগ েুশ্নে েল লশ্নে । 

   ক) কদেোংশ্নের কদেোর নাম ও কদের নাম বলি ।                                                                                                       ২ 

   ি) কদেোংশ্নের মূলভাে বলি ।                                                                                                                                ৫ 

   গ) েুগান্তশ্নরর  ূদর্ণপাশ্নক মানুষ বকন  ুরশ্নে?                                                                                                                ৩ 

১৩। মচন ের, িুতম লোলানার্ সরোতর প্রার্তমে তর্দযালচয়র এেজন তশক্ষার্ী েমল/োেতল । লিামার মািার নাম 

হাতলমা এর্াং তপিার নাম সাচদে । লিামার জন্ম ২৮ জানুয়াতর ২০০৭ । িুতম জািীয় পুরুস্কার প্রদান প্রতিচযাতিিায়  

অাংশগ্রহর্ েরচি োও । এর্ার লিামার প্রচয়াজনীয় ির্যগুচলা তদচয় তনচের ফরমটি পূরর্ ের ।                                     ৫ 

লোলানার্ সরোতর প্রার্তমে তর্দযালয়, লোলানার্ । 

জািীয় পুরুস্কার প্রতিচযাতিিা-২০১৭ 

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

    ২. দেিযালশ্নের নাম                                 : ........................................... 

    ৩. ক) মাোর নাম                                  : ........................................... 

  ি) দপোর নাম                                   : ........................................... 

   ৪. জন্ম োদরি                                        : ..........................................                                                                                              

   ৫. বে দেষশ্নে প্রদেশ্নোদগো করশ্নে ইচু্ছক    : ........................................... 



 

 

১৪। মচন ের, িুতম পার্নার অতির্াতস । লিামার নাম েমল মজুমদার । মদনচমাহন উচ্চ তর্দযালচয় ষষ্ঠ লেতর্চি েতিব  

হওয়ার অনুমতি লেচয় প্রিান তশক্ষচের তনেট এেটি আচর্দনপে লল  ।                                                                    ৫ 

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

   ে) সুন্দরর্ন । [ ভূদমকা, অেস্থান ও আেেন, ের্ণনা, গুরুত্ব, উপসংহার । ] 

     ) পাহােপুর । [ ভূদমকা, পাহাড়পুশ্নরর স্থাপনাসমূহ, অেস্থান প্রত্নেস্তু, উপসংহার । ] 

    ি) র্ীরেষ্ঠ তসপাহী মুন্সী আর্দুর রউফ । [ ভূদমকা, জন্ম, কমণজীেন ও মুদিেুশ্নদ্ধ বোগিান, মুন্সী আেদুর রউশ্নফর আত্মিাশ্ননর 

কাদহনী, েীরশ্নশ্রষ্ঠ উপাদধ লাভ, উপসংহার । ] 

    ঘ) লিামার তপ্রয় েতর্ । [ ভূদমকা, জন্ম ও তেেে, কদে জীেন, অসুস্থা ও মৃেুয, উপসংহার । ]  




