
 

কদমতলা �ব � বাসােবা �ল এ� কেলজ 
অনলাইন অ�াসাইনেম� 2020 

��ণী : অ�ম  িবষ� : বাংলা         

 সময় – ২ ঘ�া          �ণ �মান - ৫০। 

(িবেশষ ���: এক� গ�াংশ এবং এক� KweZvsk �থেক �মাট �ই� �ে�র উ�র িদেত হেব।)  �জনশীল ১০x২=২০ 
 

  গ�াংশ 

 
১। ট�েলট পির�ার করেত িগে� সািগর এক� মািন�াগ পা�। �ােগর �ভতর এক �কা� টাকার এক� �চক �দখেত পা�। �চক�  

     অ�া�ভােব আ�সাৎ করার কথা তার মাথা� আেসিন। �স �সাজা অিফেসর বস �ক মািন�াগ� �চকসহ �ফরত �দ�। 
 
ক. 'প�পাঠ িবদা�' শ��র অথ � িক?           ১ 
 
খ. A¤^icy‡ii �লাক� চাকিরর �খাঁেজ এেসেছ �কন ? �া�া কেরা।           ২ 
 

গ. উ�ীপেকর সািগেরর কােজ 'পে� পাও�া' গে�র �কান িদক� �েট উেঠেছ আেলাচনা কেরা।          ৩ 
 

ঘ. উ�ীপেক �েট ওঠা িদক ছা�াও 'পে� পাও�া' গে� আরও িবিভ� ঘটনার উে�খ রে�েছ ম���র যথাথ �তা িন�পণ কেরা।           ৪ 
  

২. িরজন �াম �ছে� শহের না� বাি�েত প�ােশানা করার উে�ে� এেসেছ| তার রােসল মামা তােক �ব�ােত িনে� �গল| এত ��র শহর ! 
পাক � ,ব� ব� �হােটল, �র�ের�, জা�ঘর আেরা চমক�দ সব িজিনস �দেখ অিভ�ত হ� িরজন। 
 

ক. 'পাইক�া'এর একেচ��া চালক কারা ?              ১ 
 
খ. '�ি�', �ি�, �ােগাডা- এই িতন িনে�ই িম�ানমার' উি�� �া�া কেরা ।       ২ 

গ.  উ�ীপেক উে�িখত শহেরর সােথ 'মং�র পেথ' রচনার �লনা�লক আেলাচনা কেরা ।        ৩ 
 
ঘ."�ান �ভেদ মা�েষর জীবনযাপেনর �য পাথ �ক� তা উ�ীপেক এবং 'মং�র পেথ' রচনা� �� হে� উেঠেছ" উি�� িবে�ষণ কেরা।       ৪ 
 

 কিবতাংশ 

 

৩. জগৎ �ে� আেছা �িম �হ ��  দ�াম�, 
স� আকাশ স� জিমন �িজেল �িম অসীম ক�ণাম� । 
িনশীেথ গগেন চেল তারকার �মলা 
চাঁেদর হািসেত মন হ� উতলা 
হাসনােহনা �তামার নােম �ম�র �বাস ছ�া�। 
 
ক. 'চা�' শে�র অথ � িক?              ১ 
 

খ. 'ত�লতা িশের, �তামাির �সাদ'- উি�� �া�া কেরা।              ২ 
 

গ. উ�ীপেক '�াথ �না' কিবতার �য িদক� �েট ওেঠিন- তা বণ �না কেরা।         ৩ 
 

ঘ. উ�ীপক ও '�াথ �না' কিবতা� �কািশত ��ার অপার মিহমা স�েক � িবে�ষণ কেরা।          ৪ 
 

িনিম �িত অংশ -          ১০ 

৪. ভাব স�সারণ কর: 
�ানহীন মা�ষ প�র সমান।                   ৫ 
 
৫. প� িলখ:  

কি�উটার িশ�ার ��� উে�খ কের �ছাট �বানেক এক� প� িলখ।             ৫ 
 

৬. এক বােক� উ�র দাও:।                 ২x১০=২০ 
 
ক. 'দশচে� ভগবান�ত' বলেত কী �বাঝােনা হে�েছ? 



 
 

 

 

খ. 'কাপািল' কারা? 
 
গ.'�াথ �না' কিবতা� �কান কা��� �থেক �ন�া হে�েছ? 
 
ঘ. ��ষেদর িবজে�র �পছেন নারীরা িকভােব সহেযািগতা কেরেছ? 
 
ঙ. 'এ�েশর গান' কিবতা�র পট�িম িক? 
 
চ. �মৗিলক �র�িন ক��? 
 
ছ. িবসগ � সি� ক� ভােব সািধত হ�? 
 
জ. বােক� উে�� স�েক� যা িক� বলা হ� তােক িক বেল? 
 
ঝ. বােক�র অথ � �� করার জ� �কান� �ব�ত হ�? 
 
ঞ. বােক� সে�াধেনর পর �কান িবরাম িচ� বেস? 
 

 

**** we: `ª:  cÖkœc‡Îi ‡h †Kvb mgm¨vq welq wkÿ‡Ki m‡½ †hvM‡hvM Kiv hv‡e| **** 

 


