
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

তর্ষয়: র্াাংলা 

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                      পূর্বমান : ১০০ 

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের উত্তর দিশ্নে হশ্নব্। ডান পাশ্নের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক] 

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

১৯৭১ সাশ্নলর ২৫ শে মার্ণ  মধ্যরাে শেশ্নক শিেশ্নপ্রমী পাদকস্তাদন সসনযশ্নির হেযাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সময় ব্ঙ্গব্নু্ধ শেখ্ মুদিবু্র রহমাশ্ননর 

শনেৃশ্নে শুরু হয় মুদিযুদ্ধ। মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইশ্নলর ঘরব্াদি পাদকস্তাদন সসনযরা পুদিশ্নয় শিয়। মুদিযুশ্নদ্ধ অংে শনওয়ার িনয দেদন 

ভারশ্নে র্শ্নল যান। মুদিযুদ্ধ র্লাকাশ্নল দেদন প্রব্াসী ব্াংলাশ্নিে সরকাশ্নরর উপশ্নিষ্টা পদরষশ্নির সিসয দিশ্নলন। ১৯৭১ সাশ্নলর ১৬ দডশ্নসম্বর 

পাদকস্তাদন শসনাব্দহনী আত্মসমপণর্ করশ্নল দেদন স্বাধ্ীন ব্াংলাশ্নিশ্নে দিশ্নর আশ্নসন। স্বাধ্ীনোর পরও শকাশ্ননা পিমযণািা ও শমাহ োাঁ শ্নক 

আকৃষ্ট করশ্নে পাশ্নরদন। দেদন সব্ সময় িনগশ্নর্র পাশ্নে শেশ্নক দব্দভন্ন িনমুখ্ী কমণসূদর্ পালন কশ্নরন। মওলানা ভাসানী দনশ্নি প্রাদেষ্ঠাদনক 

শলখ্াপিা করশ্নে পাশ্নরনদন; দকন্তু এ শিশ্নের মানুশ্নষর দেক্ষা প্রসাশ্নর োাঁ র অশ্ননক অব্িান দিল। দেদন সশ্নতাশ্নষ ইসলামী দব্শ্বদব্িযালয়, 

মদনপুশ্নর হািী শমাহাম্মি মহদসন কশ্নলি, ঢাকায় আবু্ির দগিাদর কশ্নলি এব্ং টাঙ্গাইশ্নল মওলানা শমাহাম্মি আলী কশ্নলি প্রদেষ্ঠা 

কশ্নরন। মওলানা ভাসানী দিশ্নলন একিন দনরহংকার আিেণব্ান মানুষ। োাঁ র িীব্নার্রর্ দিল অেযত সািামাটা ও সহি-সরল। দেদন 

টাঙ্গাইশ্নলর সশ্নতাশ্নষ একটি সাধ্ারর্ ব্াদিশ্নে ব্াস করশ্নেন। শখ্শ্নেন সাধ্ারর্ মানুশ্নষর খ্াব্ার। এ রকম অনািম্বর িীব্নযাপন খু্ব্ কম শিখ্া 

যায়। ১৯৭৬ সাশ্নলর ১৭ নশ্নভম্বর এই মিলুম িনশ্ননো ৯৬ ব্ির ব্য়শ্নস ঢাকা শমদডকযাল কশ্নলি হাসপাোশ্নল মৃেুযব্রর্ কশ্নরন। 

১। সঠিে উত্তরটি ললচ া :                                                                                                                               ১×৫=৫ 

    ১। অনুশ্নেিটি শোমার পাঠ্য ব্ইশ্নয়র শকান গল্প শেশ্নক শনওয়া হশ্নয়শ্নি? 

    (i) িনশ্ননো আব্দুল হাদমি খ্ান                (ii) মিলুম িনশ্ননো ভাসানী 

    (iii) মওলানা ভাসানী                (iv) মওলানা আব্দুল হাদমি খ্ান ভাসানী 

    ২। ১৯৭১-এর কে োদরশ্নখ্ পাদকস্তাদন সসনযশ্নির হেযাযজ্ঞ শুরু হয়? 

    (i) ৭ মার্ণ                   (ii) ২৩ মার্ণ                  (iii) ২৫ মার্ণ                 (iv) ২৬ মার্ণ  

    ৩। টাঙ্গাইশ্নল ভাসানী কী প্রদেষ্ঠা কশ্নরন? 

    (i) মওলানা শমাহাম্মি আলী কশ্নলি                    (ii) আবু্ির দগিাদর কশ্নলি 

    (iii) ইসলামী দব্শ্বদব্িযালয়                 (iv) হািী শমাহাম্মি মহদসন কশ্নলি 

    ৪। মওলানা ভাসানী শকন ভারশ্নে র্শ্নল যান? 

    (i) পাদকস্তাদন সসনযরা োাঁ র ঘরব্াদি পুদিশ্নয় দিশ্নয়শ্নি ব্শ্নল                   (ii) মুদিযুশ্নদ্ধ অংে শনওয়ার িনয 

    (iii) হেযাযশ্নজ্ঞর ভশ্নয়                   (iv) নেুন কশ্নর আশ্নদালশ্নন শযাগ শিশ্নব্ন ব্শ্নল 

    ৫। মওলানা ভাসানী শকমন মানুষ দিশ্নলন? 

    (i) আিেণব্ান মানুষ                     (ii) অহংকারী মানুষ 

    (iii) একিন মহাপুরুষ                 (iv) একিন দনরীহ প্রকৃদের মানুষ 

২।   তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া :                                                                                                          ১+২+২=৫ 

    (ক) আব্দুল হাদমি খ্ান শকান পি? 



 

 

    (খ্) মওলানা ভাসানীর িীব্নার্রশ্নর্র দুটি সব্দেষ্টয শলশ্নখ্া। 

    (গ) এ শিশ্নের মানুশ্নষর দেক্ষা প্রসাশ্নর মওলানা ভাসানীর অব্িান শকমন দিল? দুটি ব্াশ্নকয শলশ্নখ্া। 

৩।   প্রদত্ত শব্দগুচলার অর্ব ললচ া :                                                                                                                         ৫ 

    মিলুম, শমাহ, অনািম্বর, দনরহংকার, ব্ঙ্গব্নু্ধ 

৪। প্রদত্ত অনুচেদটির মূল র্ক্তর্য ললচ া।                                                                                                                  ৫ 

তনচের অনুচেদটি পচে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ক্রতমচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া : 

শব্োর দব্জ্ঞাশ্ননর এক দব্স্ময়কর আদব্ষ্কার। এ যন্ত্র আদব্ষ্কাশ্নরর আশ্নগ দূর-দূরাশ্নত দ্রুে সংব্াি আিান-প্রিাশ্ননর িনয শটদলশ্নিান ব্া 

শটদলগ্রাশ্নমর সাহাযয দনশ্নে হশ্নো। এ িনয প্রশ্নয়ািন হশ্নো হািার হািার মাইলব্যাপী োশ্নরর সংশ্নযাগ সাধ্ন, যা দিল খু্ব্ই ব্যয়ব্হুল। দকন্তু 

যন্ত্রটি আদব্ষ্কাশ্নরর পর োশ্নরর সংশ্নযাশ্নগর ঝাশ্নমলা আর রইল না। োই এ যন্ত্রটির নাম রাখ্া হয় ‘শব্োর’। এ অদু্ভে যন্ত্রটি আদব্ষ্কার 

একিশ্ননর শর্ষ্টার িল নয়। এ যন্ত্রটির আদব্ষ্কারকশ্নির মশ্নধ্য হাইনদরক হার্তণ স, অদলভার, ব্াঙাদল সব্জ্ঞাদনক সযার িগিীে র্ন্দ্র ব্সুর নামও 

উশ্নেখ্শ্নযাগয। এর পদরর্ে রূপিান কশ্নরন ইোদলর দব্খ্যাে সব্জ্ঞাদনক মাকণ দন। োই দেদন শব্োরযশ্নন্ত্রর আদব্ষ্কারক ব্শ্নল পদরদর্ে। ১৯০১ 

সাশ্নল দেদন োাঁ র নব্ আদব্ষৃ্কে শব্োরযশ্নন্ত্রর পরীক্ষা কশ্নরন। এশ্নে দব্না োশ্নর পৃদেব্ীর দূরেম স্থানগুশ্নলার মশ্নধ্য শযাগাশ্নযাগ স্থাদপে হশ্নলা। 

শব্োরশ্নকশ্নন্দ্র মাইশ্নরাশ্নিাশ্ননর সাহাশ্নযয শয েব্দ েরঙ্গ উদিে হয়, ো ইোর েরশ্নঙ্গ হশ্নয় দিক-দিগশ্নত দব্কীর্ণ হশ্নে োশ্নক। শব্োরশ্নকশ্নন্দ্র 

শয যন্ত্রটি োশ্নক োশ্নক ব্লা হয় শপ্ররক যন্ত্র, অনযদিশ্নক যারা শব্োরব্ােণ া শুনশ্নে র্ায়, োশ্নির শয যশ্নন্ত্রর প্রশ্নয়ািন হয়, োর নাম গ্রাহক 

যন্ত্র। শপ্ররক যন্ত্র শেশ্নক উদিে ইোর েরঙ্গ গ্রাহক যশ্নন্ত্রর সশ্নঙ্গ সংদিষ্ট োশ্নর এশ্নস প্রদেহে হয়। শস প্রদেহে েরঙ্গ ধ্বদনশ্নক গ্রাহক যন্ত্র 

প্রেশ্নম দব্দুযৎ েরশ্নঙ্গ ও পশ্নর েব্দ েরশ্নঙ্গ পদরর্ে কশ্নর। েখ্নই আমরা এক স্থান শেশ্নক প্রর্াদরে কো অনয স্থাশ্নন ব্শ্নস সহি ও 

স্বাভাদব্কভাশ্নব্ শুনশ্নে পাই। 

৫।   সঠিে উত্তর ললচ া :                                                                                                                                ১×৫=৫ 

    ১। ওপশ্নরর অনুশ্নেশ্নি কী দব্ষশ্নয় আশ্নলার্না করা হশ্নয়শ্নি? 

    (i) দব্দুযৎ-রু্ম্বকীয় েরঙ্গ                      (ii) দব্দুযৎ েরঙ্গ                

    (iii) শব্োর েরঙ্গ             (iv) শটদলগ্রাি ও শটদলশ্নিান 

    ২। শব্োরযশ্নন্ত্রর পদরর্ে রূপিান শক কশ্নরন? 

    (i) মাকণ দন             (ii) সযার িগিীে র্ন্দ্র ব্সু                  (iii) অদলভার           (iv) হাইনদরক হার্তণ স 

    ৩। শব্োরযশ্নন্ত্রর আদব্ষ্কারশ্নক দব্স্ময়কর ব্লা হশ্নয়শ্নি শকন? 

    (i) এশ্নে োশ্নরর সংশ্নযাশ্নগর শকাশ্ননা ঝাশ্নমলা শনই ব্শ্নল                (ii) এশ্নে শপ্ররক ও গ্রাহক যন্ত্র আশ্নি ব্শ্নল 

    (iii) এশ্নে শটদলশ্নিান ব্া শটদলগ্রাশ্নমর সাহাযয দনশ্নে হয় না ব্শ্নল                 (iv) এটা ব্যয়ব্হুল নয় ব্শ্নল 

৪। শব্োরযশ্নন্ত্রর আদব্ষ্কাশ্নরর পরীক্ষা কে সাশ্নল করা হয়? 

    (i) ১৯০০ সাশ্নল            (ii) ১৯০১ সাশ্নল             (iii) ১৮০১ সাশ্নল         (iv) ১৯০৩ সাশ্নল 

    ৫। শব্োরশ্নকশ্নন্দ্র োকা যন্ত্রটির নাম কী? 

    (i) শরদডও            (ii) শটদলশ্নিান              (iii) গ্রাহক যন্ত্র            (iv) শপ্ররক যন্ত্র 

 

 



 

 

৬। ছচে েচয়েটি শব্দ ও শব্দার্ব লদওয়া আচছ। উপযুক্ত শব্দটি তদচয় তনচের র্ােযগুচলার শূনযস্থান পূরর্ েচর উত্তরপচে 

ললচ া :                                                                                                                                                                 ৫ 

েব্দ েব্দােণ 

েরঙ্গ শঢউ 

শব্োর োরদব্হীন যন্ত্র, শরদডও 

ব্যয়ব্হুল অশ্ননক খ্রর্ 

ঝাশ্নমলা ঝঞ্ঝাট 

দব্স্ময়কর আশ্চযণিনক 

শটদলশ্নিান দূরালাপদন 
     

    ক) িগিীে র্ন্দ্র ব্সুর গশ্নব্ষর্ার প্রধ্ান শক্ষত্র দিল দব্দুযৎ রু্ম্বকীয় -------। 

    খ্) িগিীে র্ন্দ্র ব্সু খ্যাদেমান হশ্নয়শ্নিন অদেকু্ষদ্র ------- েরঙ্গ আদব্ষ্কার কশ্নর। 

    গ) দব্শ্নিশ্নে পিাশ্নোনা করা অেযত -------। 

    ঘ) শস সব্ সময় ------- এদিশ্নয় র্শ্নল। 

    ঙ) শোমাশ্নক -------- কশ্নর পাই না শকন? 

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

    ক) আনদ-দব্শ্ননািশ্ননর শক্ষশ্নত্র শব্োরযশ্নন্ত্রর ভূদমকা সম্পশ্নকণ  পাাঁ র্টি ব্াকয শলশ্নখ্া।              

    খ্) দেক্ষা ও জ্ঞান দব্েরশ্নর্ শব্োরযশ্নন্ত্রর ভূদমকা সম্পশ্নকণ  পাাঁ র্টি ব্াশ্নকয শলশ্নখ্া।        

    গ) ব্াংলাশ্নিে শব্োরযন্ত্র শেশ্নক প্রর্াদরে অনুষ্ঠান সম্পশ্নকণ  পাাঁ র্টি ব্াকয শলশ্নখ্া।          

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

    স্ম,  ঞ্চ,  স্ত্র,  ঙ্গ ,  হ্ম 

৯। উপযুক্ত স্থাচন তর্রামতেহ্ন র্তসচয় অনুচেদটি উত্তরপচে ললচ া :                                                                            ৫   

    আো ব্াব্া গাি শভশ্নঙ শগশ্নল ওশ্নিরশ্নক কাটশ্নল ব্যো পায় না শিশ্নলর কো শুশ্নন মা হাশ্নসন ব্াব্া দকন্তু হাসশ্নলও শিশ্নলর িব্াব্ 

শিওয়ার শর্ষ্টা কশ্নরন 

১০। এেের্ায় প্রোশ েচর উত্তরপচে ললচ া :                                                                                                         ৫ 

    ক) আকাশ্নে শয উশ্নি শব্িায় 

    খ্) দব্শ্নিশ্নে োশ্নক শয 

    গ) যা কশ্নষ্ট লাভ করা যায় 

    ঘ) যা িশ্নল র্শ্নর 

    ঙ) যার েত্রু িন্মায়দন 

১১।    তনচের শব্দগুচলার সমার্বে শব্দ ললচ া।                                                                                                          ৫   

    ক) েখ্  খ্) সংকল্প  গ) আকাে  ঘ) পাষণ্ড  ঙ) িনপি 

 

 



 

 

১২। েতর্িাাংশটি পচে তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া।          

ব্ািোহ আলমগীর— 

কুমাশ্নর োাঁ হার পিাইে এক শমৌলদভ দিদের। 

একিা প্রভাশ্নে দগয়া 

শিশ্নখ্ন ব্ািোহ—োহিািা এক পাত্র হশ্নস্ত দনয়া 

ঢাদলশ্নেশ্নি ব্াদর গুরুর র্রশ্নর্ 

পুলদকে হৃশ্নি আনে-নয়শ্নন, 

দেক্ষক শুধু্ দনি হাে দিয়া দনশ্নিদর পাশ্নয়র ধু্দল 

ধু্শ্নয়-মুশ্নি সব্ কদরশ্নিন সাি সঞ্চাদর অঙু্গদল। 

    ক) কদব্োটুকু শকান কদব্োর অংে? কদব্োটির কদব্র নাম কী?                                                                                       ২ 

    খ্) একদিন সকাশ্নল ব্ািোহ কী শিখ্শ্নে শপশ্নলন? দেনটি ব্াশ্নকয শলশ্নখ্া।                                                                           ৩   

    গ) প্রিত্ত কদব্োংেটির মূলভাব্ পাাঁ র্টি ব্াশ্নকয শলশ্নখ্া।                                                                                                    ৫ 

১৩। মচন েচরা, লিামার নাম নাতসম/নাতসমা। িুতম িুলতসর ের সরোতর প্রার্তমে তর্দযালচয়র পঞ্চম লেতর্র ছাে/ছােী। 

িুতম স্বাধীনিা তদর্স উপলচক্ষ লিামার তর্দযালচয় সুন্দর হাচির লল া/তেোঙ্কন প্রতিচযাতিিায় অাংশগ্রহর্ েরচি োও। এ 

পতরচপ্রতক্ষচি তনচের ফরমটি পূরর্ েচরা।                                                                                                                  ৫  

প্রতিচযাতিিার ফরম 

    ১. নাম : 

    ২. দব্িযালশ্নয়র নাম : 

    ৩. শেদর্ :    

    ৪. শরাল নং    : 

    ৫. শয প্রদেশ্নযাদগোয় অংে দনশ্নে ইেুক :    

    আশ্নব্িনকারীর নাম : ............... 

১৪।     মচন েচরা, লিামার নাম আতমন/আতমনা। লিামার র্নু্ধ মাসুম/ মাসুমাচে লিামার লদ া লযচোচনা এেটি দশবনীয় 

স্থান ভ্রমচর্র অতেজ্ঞিা জাতনচয় এেটি পে ললচ া।                                                                                                    ৫ 

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

    ক) েব্দদূষর্ [ভূদমকা, েব্দদূষর্ কী, কারর্, িলািল ব্া প্রদেকার, েব্দদূষর্ প্রদেশ্নরাশ্নধ্র উপায়, উপসংহার। ] 

    খ্) বৃ্ক্ষশ্নরাপর্ অদভযান [ভূদমকা, সময়কাল, প্রশ্নয়ািনীয়ো, সশ্নর্েনো সৃদষ্টশ্নে করর্ীয়, উপসংহার। ] 

    গ) দব্িায় হি [ভূদমকা, মহানব্ী (স.) কেৃণ ক প্রিত্ত ব্িব্য, দব্িায় হশ্নির গুরুে, উপসংহার। ] 

    ঘ) েহীি দেেুমীর [ভূদমকা, িন্মপদরর্য়, দেক্ষািীব্ন, স্বশ্নিে শর্েনা, মক্কা গমন, অসাম্প্রিাদয়ক মশ্ননাভাব্, স্বাধ্ীনোর শঘাষর্া, 

ব্াাঁ শ্নের শকো, দনমণার্, ইংশ্নরিশ্নির সশ্নঙ্গ যুদ্ধ, উপসংহার। ] 




