পাঠ মূল্যায়ন -৩
শ্রেণি :দশম
ণিষয় :িাাংল্া প্রথম পত্র(সৃজনশীল্ প্রশ্ন)
সময়:২ঘণ্টা ৩০ণমণনট
পূিমান:৭০
ণ
[ণি:দ্র:ডানপাশশর সাংখ্যা প্রশশ্নর পূিমান
ণ
জ্ঞাপক।প্রদত্ত উদ্দীপকগুশল্া মশনাশ াগ সহকাশর পড়
এিাং সাংণিষ্ট প্রশশ্নর উত্তর দাও।একই প্রশশ্নাত্তশর সাধু ও চণল্ত ভাষারীণতর ণমেি দূষিীয়]
ক -অাংশ: গদয
১। িাউল্ সম্রাট শাহ আিদুল্ কণরম। ণতণন ণল্শখ্ণিশল্ন ‘শ্রকান শ্রমস্তণর নাও িানাইশি, শ্রকমন শ্রদখ্া
ায়।’ ণিপ্লিী এই শ্রল্াক ণশল্পীর গাশনর কথা ও সুশরর আশিশ আচ্ছন্ন কশরশি নতু ন প্রজন্মশকও। এটট
শ্রদশখ্ ণিশ্বণিদযাল্য়পড়ুয়া িাত্র মুন্না শাহ আিদুল্ কণরশমর গানগুশল্া শ্র ন সটঠক সুশর ও কথায়
গাওয়া হয়, তার জনয গশিষিার পণরকল্পনা গ্রহি কশর।
ক)
মমমনণসাংহ গীণতকার সাংগ্রাহক শ্রক?
১
খ্)
‘নশচৎ এ সকল্ শ্রকিণল্ ভুয়া, শ্রকিণল্ ফণিকার’—শ্রল্খ্ক এ কথা শ্রকন িশল্শিন?
২
গ)
উদ্দীপশক ‘পণিসাণহতয’ প্রিশে উণিণখ্ত পণি সাণহশতযর শ্রকান উপাদানটটর ইণিত রশয়শি?
িযাখ্যা কর।
৩
ঘ)
“উদ্দীপশকর মুন্নার উশদযাগ এিাং ‘পণিসাণহতয’ প্রিশে উণিণখ্ত প্রািণেশকর আকাঙ্ক্ষা এক
ও অণভন্ন”—মন্তিযটট ণিশিষি কর।
৪
২। 'স্ত্রীর শ্রদওয়া ণিষপাশন মৃতুযকাশল্ ইমাম হাসান তাাঁর ণিষদাতার পণরচয় জানশত শ্রপশরও তাশক
উশদ্দশয কশর িশল্ন, ‘শ্রতামাশক িড়ই ভাশল্ািাণসতাম, িড়ই শ্রেহ কণরতাম, তাহার উপ ুক্ত কা ইণ
তু ণম কণরয়াি। শ্রতামার চক্ষু হইশত হাসান ণচরতশর ণিদায় হইশতশি। সুশখ্ থাশকা, শ্রতামাশক আণম
ক্ষমা কণরল্াম।’
ক) শ্রকান সণে অতযন্ত গুরুত্বপূি ণিল্?
ণ
১
খ্) উশে মা’িদ তাাঁর স্বামীর কাশি হজরত মুহেদ (স.) সম্পশকণ কী িিনা
ণ ণদশয়ণিশল্ন?
২
গ) উদ্দীপশক ‘মানুষ মুহেদ (স.)’ প্রিশের শ্র ণদক প্রণতফণল্ত হশয়শি তা িযাখ্যা কর।
৩
ঘ) প্রণতফণল্ত ণদকটট িাড়াও হজরত মুহেদ (স.) অনযানয গুশি গুিাণিত ণিশল্ন—‘মানুষ মুহেদ
(স.)’ প্রিশের আশল্াশক ণিশিষি কর।
৪
৩। হুমায়ুন শ্রচৌধুরী কশয়কটট ণশল্পপ্রণতষ্ঠাশনর মাণল্ক হশয়ও সাধারি জীিন াপশন অভযস্ত। ণকিুণদন
আশগ তাাঁর িড় শ্রমশয়র ণিশয়শত এল্াকার সিাইশক দাওয়াত শ্রদন। ণতণন ধনী-গণরশির মশধয শ্রকাশনা
পাথকয
ণ কশরনণন। তাাঁর এ আচরশি এল্াকার দণরদ্র জনগি খ্ুিই সন্তুষ্ট।
ক)
শ্রকান নদীর তীশর শ্মশানঘাট অিণিত?
১
খ্)
রণসক দুশল্ তার পাশয়র ধুশল্া ণদশত ণগশয় শ্রকাঁ শদ শ্রফল্ল্ শ্রকন?
২
গ)
উদ্দীপশকর সশি ‘অভাগীর স্বগ’ ণ গশল্পর মিসাদৃশয িযাখ্যা কর।
৩
ঘ)
‘অভাগীর আশা পূিতা
ণ পাওয়ার জনয হুমায়ুন শ্রচৌধুরীর মশতা মানুষ প্রশয়াজন’—িক্তিযটটর
থাথতা
ণ ণিচার কর।
৪
খ্ -অাংশ:পদয
৪। (উদ্দীপক ১) িায়তু ল্ মাল্ হইশত ল্ইয়া ঘৃত-আটা ণনজ হাশত, িণল্শল্, “এসি চাপাইয়া দাও
আমার ণপশঠর পশর, আণম ল্শয় াি িণহয়া এসি দুণখ্নী মাশয়র ঘশর।”
(উদ্দীপক ২) ‘জীি িস্ত্র
ণ
শীি গাত্র,
ণ
ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীি ডাণকল্ পান্থ, দ্বার শ্রখ্াশল্া িািা, খ্াইণন শ্রতা সাত
ণদন। সহসা িে হল্ মন্দির।’
ক) 'গাশয় আজাণরর ণচন’ –'মানুষ' কণিতায় এই ণচন শশের অথ কী?
ণ
১
খ্) ভণ্ড দুয়ারীশদর ধ্বাংস করার জনয কণি কাশদর আহ্বান জাণনশয়শিন—িুন্দিশয় শ্রল্খ্।
২
গ) উদ্দীপক (১) ও উদ্দীপক (২)-এর ভািগত পাথকয
ণ শ্রদখ্াও?
৩
ঘ) উদ্দীপকদ্বশয় ণিপরীত ঘটনা থাকশল্ও ‘মানুষ’ কণিতায় কণির চাওয়া উদ্দীপশকর শ্রকান ভািশক

সমথনণ কশর? ণিশিষি কর।

৪

৫) “কুমশড়া ফুশল্ ফুশল্
নুশয় পশড়শি ল্তাটা,
সশজন ডাাঁটায়
ভশর শ্রগশি গািটা,
আর আণম
ডাশল্র িণড় শুণকশয় শ্ররশখ্ণি।
শ্রখ্াকা, তু ই কশি আসণি?
কশি িুটট?”
ক. পচান পাতার ঘ্রাি শ্রকাথা শ্রথশক আশস?
খ্. ‘শ্রমাসল্মাশনর আড়াং শ্রদখ্শত নাই’-মা এ কথা শ্রকন িশল্শিন?
গ. উদ্দীপশক ‘পিীজননী’ কণিতার শ্রকান ণদকটট প্রণতফণল্ত হশয়শি িযাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপক এিাং ‘পিীজননী’ কণিতার ণিষয়িস্তু এক নয়-উন্দক্তটট ণিশিষি কর।

১
২
৩
৪

গ-অাংশ:উপনযাস
৬।পাণকস্তাণন শ্রসনারা থানায় ঘাাঁটট িাপন করশল্ এল্াকার মানুশষর মাশি আতঙ্ক ণিরাজ কশর।
সিাই পাল্াশত শুরু করশল্ কণল্মন্দদ্দ দফাদার ণভন্ন পণরকল্পনা কশরন। ণতণন পাণকস্তাণন শ্রসনাশদর
ঘাশয়ল্ করার জনয তাশদর সশি শ্র াগাশ াগ শুরু কশরন। আর শ্রগাপশন তাশদর সি খ্ির শ্রপৌৌঁশি
ণদশয় প্রস্তুত থাকশত িশল্ন। একণদন সুশ াগমশতা পাণকস্তাণন শ্রসনাশদর গ্রাশম এশন ভাঙা পুশল্র
শ্রগাড়ায় দাাঁড় কণরশয় কণল্মন্দদ্দ দফাদার তা পার হশত ণগশয় পণরকল্পনামাণফক জশল্ পশড় ান।
সশি সশি গশজণ ওশঠ ওত শ্রপশত থাকা মুন্দক্তশ াদ্ধাশদর অস্ত্র। আর খ্তম হয় সি ক'জন পাণকস্তাণন
শ্রসনা।
ক) িুধা প্রায়ই কী সাজত?
১
খ্) ‘আধাশপাড়া িাজারটার ণদশক তাণকশয় ওর শ্রচাখ্ ল্াল্ হশত থাশক’—শ্রকন?
২
গ) উদ্দীপশকর কণল্মন্দদ্দ দফাদাশরর সশি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপনযাশসর সাদৃশযপূি চণরত্রটট
ণ
িযাখ্যা কর।
৩
ঘ) উদ্দীপকটট ‘কাকতাড়ুয়া’ উপনযাশসর সমগ্র ভাি ধারি কশর কী? ুন্দক্তসহ প্রমাি কর।
৪
ঘ -অাংশ :নাটক
৭। ' নদীর এ কূল্ ভাশঙ, ও কূল্ গশড়
এই শ্রতা নদীর শ্রখ্ল্া,
সকাল্ শ্রিল্ার আণমর শ্রর তু ই
ফণকর সেযা শ্রিল্া।'
ক. িণহপীশরর িাণড় শ্রকান শ্রজল্ায়?
খ্. তাশহরা িাণড় শ্রথশক পাণল্শয় ণিল্ শ্রকন?
গ. উদ্দীপশকর িক্তশিযর প্রণতফল্ন ‘িণহপীর’ নাটশকর শ্রকান চণরশত্র শ্রদখ্া ায়? িযাখ্যা কর।
ঘ. “উদ্দীপকটট ‘িণহপীর’ নাটশকর থাথ প্রণতচ্ছণি
ণ
নয়”। মন্তিযটট মূল্যায়ন কর।

১
২
৩
৪

পাঠ মূল্যায়ন -৩
শ্রেণি:দশম
বাাংল্া প্রথম-পত্র (জ্ঞানমূল্ক প্রশ্ন)
[ণব:দ্র: উত্তর প্রাসণিক হতে হতব। প্রণেটি প্রতশ্নর মান ১। ]
সময়: ৩০ণমণনি

পূিমান:৩০
ণ

১। এশীয়তদর মতযয সাণহতেয প্রথম শ্রনাতবল্ পুরস্কার ল্াভ কতরন শ্রক ?
২। ণপো-মাোর মতন শ্রক সবদাই
ণ জাগরূক ণিল্?
৩। চণল্ে ভাষারীণে প্রবেণতন অগ্রিী ভূ ণমকা পাল্ন কতরন শ্রকান সাণহণেযক ?
৪) 'বনফুতল্র' প্রকৃে নাম কী?
৫) ফরাণস ভাষার বাকযবন্ধ –' ও রতভায়া ' এর অথ কী?
ণ
৬। ' অেসীমামী ' গল্পটি শ্রকান পত্রত্রকায় প্রকাণশে হয়?
৭। মমোণদ'র শ্রিতল্র বয়স কে?
৮) ' পয়ল্া ববশাখ ' প্রবতন্ধ উণিণখে ইাংতরজ কণবর নাম কী?
৯। ' একাত্ততরর ণদনগুণল্ ' কী যরতনর গ্রন্থ ?
১০) কণবোর প্রযান রূপতভদ কী কী?
১১। চেু দণ শপদী কণবোয় অষ্টতক কী থাতক?
১২। ' রাখাল্ী ' কাবযগ্রতন্থর রচণয়োর নাম ণল্খ।
১৩। 'বদণনক বাাংল্া' পত্রত্রকার সাণহেয সম্পাদক শ্রক ণিতল্ন?
১৪। 'পণিজননী ' কণবোয় বাাঁশবতন কী ডাতক?
১৫) 'রানী খাতল্র সাাঁতকা ' কী যরতনর গ্রন্থ ?
১৬) ' আহসান হাবীব ' কার ণচরতচনা স্বজন?
১৭) একুশ বির বয়তস মৃেুযবরি কতরন শ্রকান কণব?
১৮) ণনমতল্ন্দু
ণ
গুি শ্রপশায় কী?
১৯) ‘শ্রডতমাতেণস’ শতের বাাংল্া প্রণেশে কী?
২০) 'গোসু’ শতের আণভযাণনক অথ কী?
ণ
২১) ' পুেুল্ নাতচর ইণেকথা' গ্রতন্থর রচণয়োর নাম ণল্খ।
২২।পণরবাতরর সবার মৃেুযর পর বুযা শ্রকাথায় আেয় ণনতয়ণিল্?
২৩। রাজাকার কমান্ডাতরর বাণির কাতজর শ্রমতয়র নাম কী?
২৪। বুযা ফুল্কণল্তক ণনতয় কাতদর বাণিতে ণগতয়ণিল্?
২৫। আহাদ মুন্সীর বি শ্রিতল্র নাম কী?
২৬। শ্রনাল্ক বুয়া কী কাজ কতরন?
২৭। কে বির পূতব ণবণহপীতরর স্ত্রী মারা যায়?
২৮। ' নয়নচারা ' গল্প কে সাতল্ প্রকাণশে হয়?
২৯। বণহপীতরর বাণি শ্রকাথায়?
৩০। 'বণহপীর ' নািক কে অতে ণবভক্ত?

