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Question Bank for Annual Examination
এডওয়াডড জেনারেে আবিষ্কাে
১।‘এডওয়াডড জেনারেে আবিষ্কাে’প্রিন্ধটি জে বিরেরেন?মূিগ্ররেে নাম েী?
২।“এেটা হাস্যেে িযাপাে েরয় জেি” – িযাপােটি েী?
৩।বাাংলা ও ইাংরেজি টিকা কী?
৪।নের াজলয়ে নক?জিজে কীভারব নিোেরক সম্মাজে করেে?
৫।নেজে নক?নিোরেে টিকা আজবষ্কারেে কিজিে আরে জিজে োো যাে?
৬।নো- বসন্ত কী?
৭।নিোে নকান্ েীক্ষা জিরি অস্বীকাে করেে?
৮।নিেস জিজল স্ নক?
৯। নিোে নক জিরলে? বসন্ত নোরেে টিকা জিজে কীভারব আজবষ্কাে করেে?টিকা আজবষ্কারেে সেয় িাাঁরক কী কী বাধাে সম্মুখীে হরি হরয়জিল?
অর্থ নলরখা :
১।টিকা ২।সন্ত্রস্ত ৩।েড়ক ৪।ন ােরোল ৫।োজবক

বাঙাজল িাজি
১।‘বাঙাজল িাজি’ প্রবন্ধটি নক জলরখরিে?
২।ইজিহাস েচোে প্রধাে উ কেণ কী কী?
৩।জসাংল জবিয় নক করেজিরলে?
৪। াঙ্ক নক?
৫।জবক্রে ীলা েহাজবহাে কী?
৬।োলন্দা নকার্ায় অবজিি?
৭।িয়রিব েজচি িেজপ্রয় গ্রন্থটিে োে কী?
৮।বাাংলাে প্রর্ে স্বাধীে োিা নক?

সাংজক্ষপ্ত প্রশ্ন
১।“জকন্তু হীোে টুকোে েরিাই ইহাে ভাস্বে িীজপ্ত অিীরিে অন্ধকাে উজ্জ্বল কজেয়ারি”। ---কাে ভাস্বরেে কর্া বলা হরয়রি?িাে উজ্জ্বলিা সম্পরকথ যা িাে নলরখা।
২।সাংস্কৃি সাজহরিে প্রাচীেকারলে বাঙাজলরিে অবিাে বণথো করো।
৩।অেোেে প্ররি নর্রক বাঙাজল িাজি কী কী কােরে জভন্ন হরয়রি?
৪।প্রাচীেকারল জ ল্প – িা রিে বাঙাজলে অগ্রেজিে জেচয় িাও।
৫।‘চাজে ি বৎসে যথন্ত বাঙাজলে োি জি েেীষা ও ধেথভারবে দ্বাোই জেস্ফু ট হইয়াজিল'। ---কীরসে উরেখ এখারে কো হরয়রি? নসটি নকার্ায় অবজিি জিল?
নকান্ ধরেথে চচথা নসখারে হরিা?বাঙাজলে োি জি নক জেচালো কেি?
অর্থ নলরখা :
১। চচথা ২।অলীক ৩।জ রোভূষণ

৪।সেুিয় ৫।ন াি

নিািাকাজহজে
১।“োেুষ িারোয়ােটা এই েকেই হয় বরট” ----িাৎ যথ জবরেষণ করো।
২।“আজে যজি েোে ভাে কজে খাাঁচা নর্রক েুজি াব” – নক,কারক বরলরি? নক, কীভরব েোে ভাে করেজিল?িারক অেুসেণ করে কীভারব েুজি ন ল?

লালু
১।‘লালু’ েল্পটি কাে, নকান্ েূলগ্রন্থ নর্রক নেওয়া হরয়রি?
২।জবষ্টু ভট্টাচারযথে েৃি স্ত্রীে েুখাজি লালু কেরি নচরয়জিল নকে?
৩।“এে নচরয় ুেেকেথ সাংসারে নেই”---নকান্ জবষয়টিরক ‘ ুেেকেথ’ বলা হরয়রি এবাং নকে?
৪।‘এ সব নস গ্রাহে কেরল ো' – নক, কী গ্রাহে কেল ো?
অর্থ নলরখা :
১। নক্রা

২। েুষলধাো

৩।ওলাউঠা

বটরকষ্টে কাণ্ড
১।বটরকষ্ট নক?
২।“এই নয েল্প”---েল্পটাে েরধে েীজিকর্াটা কী?
৩।“নকােরে হাি নেরখ লাোিাে নহরস যারে/উলুখােড়াে িল” –িাৎ যথ নলরখা।

অর্থ নলরখা :
১। নবর ারে

২।একগাঁরয়

৩।নোাঁয়ািুথ জে

৪।কালরবার জখ

৫।বাহুলে

আবাে আজসব জিরে
১।“আবাে আজসব জিরে” কজবিায় ‘আবাে' ব্দটিে িাৎ যথ কী?
২।‘িলাজিে নেউরয় নভিা বাাংলাে এ সবু ি করুণ ডাঙায়' –কজব এখারে নয রূ জচত্র অঙ্কে করেরিে িা বণথো করো।
৩।“আোরেই ারব িু জে ইহারিে জভরড়” ---িাৎ যথ জবরেষে করো।
৪।‘কাজিথ রকে েবারন্নে নির ' ---প্রসি উরেখ করো।

সােেবািী
১।‘সােেবািী’ কজবিাটি কাে নকান্ গ্রন্থ নর্রক নেওয়া হরয়রি?
২।চাবথাক নক?
৩।ই া ও েুসা নক?
৪।“নিাোরি েরয়রি সকল ধেথ সকল যুোবিাে” --িাৎ যথ জবরেষে করো।
৫।‘জকন্তু নকে এ ণ্ডশ্রে’ --- িাৎ যথ জবরেষে করো।
৬।ধেথ াস্ত্ররক কজব ‘েৃি - ুাঁজর্ -কঙ্কাল ‘ বরলরিে নকে?
৭।বাাঁজ ে জকর াে নক?েহা-েীিা কী?

বিভাষা
১।‘বিভাষা’ কজবিাটি কাে নকান্ গ্রন্থ নর্রক নেওয়া হরয়রি?
২।‘ েরির ' কজবে কীেকে িীবে নকরটজিল?
৩।‘কাটাইেু বহুজিে সুখ জেহজে' -- িাৎ যথ জবরেষে করো।
অর্থ নলরখা
১।েজণিাল ২।নকজলেু

েল্প-েঞ্জুষা

৩।অবরহলা ৪।সাঁজ

৫।জবজবধ

১।জিজিে জবরয় নকার্ায় কাে সরি হরয়জিল?চারয়ে নটজবরল জিজি কী কী বরলজিল?
২। ারখারেে কারি নক আশ্রয় নচরয়জিল?
৩। জর্ক ও বেবসায়ীে কাি ারখাে কী কী শুরেজিল?
৪। ারখাে নয স্বপ্ন নিরখজি িাে বণথো িাও।
৫।‘এই কবরেে িেে প্ররয়ািে হল োত্র সারড় জিে হাি জেোণ িজে' --- িাৎ যথ জবরেষে করো।
৬। ারখাে ঞ্চারয়রি নযাে জিরয় কি িজে ন রয়জিল?
৭।‘একিে োেুরষে কিটুকু িজে িেকাে' েল্পটিে নলখক নক?
৮।বাসজখেরিে িজেে িে কী জিল ও িথ কী জিল?

১০।দিিে স্বার্থ ে নকে বলা হরয়রি?
১১।“অজি আশ্চযথ এক দৃ ে িাে নচারখ ড়ল” ---কাে নচারখ ড়ল? দৃ েটিে বণথো িাও।
১২।নিাট্ট নিরলটি নক?
১৩।‘স্বার্থ ে দিিে' েল্পটিে েূল নলখক ও অেুবািরকে োে নলরখা।
১৪।দিিে কী নোটি লটজকরয় জিল?

১৫।‘কাঙালরক একটু জিরয় জিে িািা' ---কাে ভাবখাো এইেকে?
১৬।োেজেদ্ধড়বাবু নকান্ নিলাে োেুষ?
১৭।‘জদ্বিীয়বাে হেুোরেে েুখ ুড়ল, আে শুরু হরয় নেল িস্তুে েরিা লঙ্কাকাণ্ড” --- জদ্বিীয়বাে হেুোরেে েুখ ুড়ল নকে? ‘লঙ্কাকাণ্ড’-এে জববেণ িাও।
১৮।চা াটিে নচাট সােলারি োেজেদ্ধড়বাবু কি জিে হাস ািারল জিরলে?

১৯।‘জক করে বু ঝরবা' েল্পটি নক জলরখরিে?
২০।নিেুোজসো নকার্া নর্রক এরসজিরলে?
২১।‘দূে িাই,িজব নেই' -- নক, নকর্ায় িজব নিখরি ায়জে?

২২।বু কুে োরয়ে োে কী?
২৩।েরল্প নক কী বু ঝরি ারেজে?
২৪। অজিজর্রিে িেে কাো কী কী খাবাে জেরব ে করেজিল?
২৫।বু কুে স্কুরলে োে কী?
২৬।ডাম্বল স্কুরল ো ড়াে কী কােণ নিজখরয়রি?

