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��িণ- ৯ম 

িবষয়- বাংলা ১ম প�  

সময়- ২ ঘ�া             �ণ �মান- ৩০  

�দ� উি�পক�েলা মেনােযাগ িদেয় পড় এবং সংি�� ���েলার উ�র দাও। 

১। ময়মনিসংহ �জলার এক িভ�ক। নাম চান িময়া। িভ�া কের �কান রকম জীবন চালায়। এক খ� িভেট ছাড়া �ই �েল তার 
িক�ই নাই। বািড়েত এক� ঘর উঠােনার জ� িভ�া কের কেয়ক বছের স�র হাজার টাকা জিমেয়েছন। কেরানা মহামারীেত সবাই 
যার যার সা�মেতা গরীব অসহায় মা�ষেদরেক সাহা� করেছ। �� িভ�ক চান িময়া তার একমা� স�ল জমােনা স�র হাজার টাকা 
অসহায় মা�ষেদর সাহাে�র জ� উপেজলা িনব �াহী কম �কত�ােদর হােত �েল �দন। 

ক) হাটার আন�েক �লখক �মাতাহার �হােসন �চৗ�রী িকেসর সংেগ �লনা কেরেছন?                       ১  

খ) ম��� উ�রেণর ��ে� িশ�া িক �িমকা পালন কের? �িঝেয় িলখ।                                      ২  

গ) উ�ীপেক িশ�া ও ম��� �বে�র �কান িদক� �কাশ �পেয়েছ? িবে�ষণ কেরা।                       ৩ 

ঘ) িশ�া ও ম��� �বে� �মািণত হেয়েছ �ি�র ম���েবাধ সমি�েক র�া কের। উ�ীপেকর আেলােক িবে�ষণ  

কেরা।                                                                                                   ৪ 

২। আসমানীের �দখেত যিদ �তামরা সেব চাও, 

    রিহ�ি�র �ছাট বািড় র�ল�ের যাও।  

    বািড় �তা নয় পািখর বাসা �ভ�া পাতার ছািন 

    এক� খািন �ি� এেল গিড়েয় পেড় পািন। 

    এক� খািন হাওয়া িদেল ঘর নড়বড় কের, 

    তারই তেল আসমানীরা থােক বছর ধের। 

    �পট� ভের পায় না �খেত �েকর ক’ খান হাড়  

    সা�ী িদে� অনাহাের ক’ িদন �গেছ তার।  

ক) পি� জননী কিবতায় �য়াশা �বাঝােত �কান শ� �বহার করা হেয়েছ?                                    ১ 

খ) ‘িবরহী মােয়র এেকলা পরান �দােল’ কথা�র �ারা িক �বাঝােনা হেয়েছ?                                   ২ 

গ) উ�ীপক ও পি� জননী কিবতার মে� ���াপটগত সা�� িবে�ষণ কেরা।                                  ৩ 

ঘ) “উ�ীপক ও প�ী জননী কিবতায় িচি�ত পিরবার ��র অথ �ৈনিতক অব�া এক�ে� গ�থা” ম���র িবে�ষণ  

কেরা।                                                                                                     ৪ 

৩। এক বােক� উ�র দাও।                           ৫×২= ১০ 

ক) অ� �ি�� �� করায় �হা�াদ (সঃ) এর ললাট সামা� �ি�ত হেলা �কন? 

খ) কেপাতা� নদ কিবতায় কিবর �িত কাতরতার আবরেন িক �কািশত হেয়েছ? 

গ) আিম �কােনা আগ�ক নই কিবতায় কিবর �দখা �রৗে�র �ভাব �কমন?  

 

ঘ) “�বাস ব�” রচনায় পাগমান পাহােড়র রং িক?  

ঙ) সাফা ও মারওয়া িক?      

 

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


