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১। শিক্ষক গ ৌরব দাস দিম গেশির ছাত্র আজাদকক তার জীবকের লক্ষয কী জােকত চাইকল আজাদ বকল,  আশম আমার বাবার মকতা বযবসায়ী 
হকত চাই। কারি বাবা বকলে,  “জ কত টাকাই সব।” তার কথা শুকে শিক্ষক গ ৌরব দাস বকলে,  অথথ উপাজথকের গচকয় মনুষ্যত্ব অজথে করাই 
গেয়। কথায় আকছ,  প্রাি থাককল প্রািী হয়,  শকন্তু মে ো থাককল মানুষ হওয়া যায় ো।  

 ক.  শিক্ষার গেষ্ঠ শদক কী?           ১ 
 খ.  “অন্নবকের প্রাচুকযথর গচকয়ও মুশি বড়”—বযাখযা কর।         ২ 
  .  উদ্দীপককর আজাকদর বাবার মাকে,  ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবকের গয শদকশট প্রকাশিত তা বযাখযা কর।   ৩ 
 ঘ.  উদ্দীপককর শিক্ষককর বিকবয ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবকে বশিথত শিক্ষার অপ্রকয়াজেীয় শদকশট লক্ষয করা যায়—শবকেষি কর। ৪ 
 
২। একশট শবকদশি গকাম্পাশে বকুলপুর গ্রাকম কৃশষ জশম গ্রহি ককর ফ্যাক্টশর স্থাপে করকত চায়। শেকজর স্বাকথথর জন্য ফ্যাক্টশর স্থাপকের কাকজ 
এশ কয় আকস মাতবর রশহম গমাল্লা। ফ্যাক্টশর স্থাপে করকল দশরদ্র কৃষককরা জীশবকা হারাকব। তাই গ্রাকমর শিক্ষক সালাম স্যার গ্রামবাসীকদর শেকয় 
আকদালে শুরু ককরে। শতশে মুশিযুকের সং ঠক ও িহীদ মুশিকযাোর শপতা। 
 ক.  ‘কশথকা’ কী?            ১ 
 খ.  ‘ধরিী দ্বীধা হও’ –গকে একথাশট বলা হকয়কছ?         ২ 
  .  উদ্দীপককর শিক্ষক সালাম স্যাকরর কমথকাকে ‘একাত্তকরর শদেগুশল’ রচোর গকাে শদকশট ফু্কট উকঠকছ? তা তুকল ধর। ৩ 
 ঘ.  উদ্দীপকক ‘একাত্তকরর শদেগুশল’ রচোর সম্পুিথভাব ফু্কট উকঠশে—গতামার মতামত সহকাকর বিবযশট মূলযায়ে কর।  ৪ 
 
৩। রবীন্দ্রোথ ঠাকুকরর ‘গতাতা কাশহেী’  কে রাজা িখ ককর একশট গতাতা পাশখ শককে গসশটর শিক্ষার বযবস্থা করকলে। শিক্ষার জন্য শবখযাত 
সব পশেত শেকয়া  গদওয়া হকলা। মহা সমাকরাকহ গতাতার শিক্ষাদাে চলকত থাককলা। পশেকতরা গসশটকক গজার ককর পুস্তককর পাতা মুকখর মকধয 
পুকর শদকত থাকল। অবকিকষ একশদে গসশট মারা গ কলা। 
 ক.  প্রমথ গচৌধরুীর সাশহশতযক ছদ্মোম কী?          ১ 
 খ.  গলখক লাইকেশরকক হাসপাতাকলর উপর স্থাে শদকয়কছে গকে?       ২ 
  .  উদ্দীপকক ‘বইপড়া’ প্রবকের গয শবকিষ শদকশটর প্রশতফ্লে ঘকটকছ তা বযাখযা কর।     ৩ 
 ঘ.  উদ্দীপককর প্রশতফ্শলত শদকশট মানুকষর স্বশিশক্ষত হবার পথ রুে ককর গদয়। ‘বইপড়া’ প্রবকের আকলাকক মন্তবযশটর যথাথথতা 
শবচার কর। ৪ 
 
৪। বাংলা শিক্ষক গেশিকত ‘সাশহকতযর রূপ ও রীশত’ প্রবেশট পড়াকত শ কয় সাশহকতযর একশট েবীে িাখা শেকয় কথা বলশছকলে। এর ববশিষ্ট্য 
সম্পককথ শতশে বকলে,  “একত সকল প্রকার বাহুলয বজথে করা হয়। একজে আলঙ্কাশরক এশটকক একশট ফু্কলর সাকথ তুলো ককরকছে,  যাকত 
পাতা বা কাাঁটার গকাকো স্থাে গেই।” 
 ক.  মহাকাবয গকাে কাশহেী অবলম্বকে রশচত হয়?         ১ 
 খ.  োটককক দশৃ্যকাবয বলা হয় গকে?          ২ 
  .  উদ্দীপকক সাশহকতযর গয িাখার প্রশত ইশিত করা হকয়কছ তা,  ‘সাশহকতযর রূপ ও রীশত’ প্রবকের আকলাকক বযাখযা কর। ৩ 
 ঘ.  উদ্দীপককর প্রশতফ্শলত সাশহতয িাখার সকি পাঠক সমাকজ সবথাশধক বহুল পশঠত ও জেশপ্রয় িাখাশটর তুলোমূলক আকলাচো কর।
                ৪ 
 

খ অংি-  পদয 
 

৫। - - গসশদে গস শবভাবরী 
 ে র- ভ্রমকি বাশহশরয়া তুশম গদশখকত পাইকল দূকর 
 মাকয়কর শঘশরয়া ক্ষুধাতুর দুশট শিশু সকুরুি সুকর 
 কাাঁশদকতকছ আর দুুঃশখেী মাতা গছকলকর ভুলাকত হায়,  
 উোকে িূন্য হাাঁশড় চড়াইয়া কাাঁশদয়া অকূকল চায়। 
 ক.  মাশটর প্রদীকপর গতল কীভাকব ফু্রাকয় একসকছ?         ১ 
 খ.  সমু্মকখ তার গঘার কুজ্ঝশট মহাকাল রাত পাতা—চরিশট বযাখা কর।       ২ 
  .  উদ্দীপকশটর সাকথ ‘পশল্লজেেী’ কশবতার গয শমল রকয়কছ তা বযাখযা কর।      ৩ 
 ঘ.  উদ্দীপকশট ‘পশল্লজেেী’ কশবতার একমাত্র উপজীবয েয়—উশিশট শবকেষি কর।      ৪ 
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৬। আমরা বাঙাশল, আত্মমযথাদাকবাধ সম্পন্ন এই জাতীর রকয়কছ সমৃে অতীত ইশতহাস। জাশত শহকসকব আমাকদর বতথমাে গয পশরচয় তা একশদকে সৃশষ্ট্ হয়শে। 
যুক  যুক  োো আকদালে, শবপ্লব- শবকদ্রাহ আর মতাদকিথর মধয শদকয় বাঙাশল জাশত এ পশরচয় লাভ ককরকছ। 

 ক.  বাংলা সাশহকতযর আশদ শেদিথে কী?          ১ 
 খ.  “সবার উপকর মানুষ সতয,  তাহার উপকর োই”—কশব এ কথা বকলকছে গকে?     ২ 
  .  উদ্দীপকক উশল্লশখত োো আকদালে ও শবপ্লব- শবকদ্রাকহর পটভূশম ‘আমার পশরচয়’ কশবতার আকলাকক শবকেষি কর।  ৩ 
 ঘ.  ‘আমার পশরচয়’ কশবতার সমগ্র ভাব উদ্দীপকক প্রশতফ্শলত হয়শে—গতামার মতামত দাও।    ৪ 
 
৭। দুশলকতকছ তশর ফু্শলকতকছ জল, ভুশলকতকছ মাশে পথ, 
 শছাঁশড়য়াকছ পাল, গক ধশরকব হাল, আকছ কার শহম্মৎ? 
 গক আকছা গজায়াে হও আগুয়াে হাশককছ ভশবষ্যৎ। 
 ক.  সব সৃ্মশত মুকছ শদকত কী উদযত?          ১ 
 খ.  ‘গেকক গদয়া এই োকার হৃদয় মাঠখাশে’ বলকত কী গবাোকো হকয়কছ?      ২ 
  .  উদ্দীপকশট ‘স্বাধীেতা,  এ িব্দশট কীভাকব আমাকদর হল’—কশবতার গকাে শদককক উকমাশচত ককরকছ—বযাখযা ককরা।  ৩ 
 ঘ.  উদ্দীপকশট ‘স্বাধীেতা,  এ িব্দশট কীভাকব আমাকদর হল’—কশবতার সমগ্র ভাবকক ধারি ককরশে—মূলযায়ে ককরা।  ৪ 

 
  অংি-  উপন্যাস 

 
৮। হাোদার বাশহেীর হতযা,  শেযথাতে,  ও ধ্বংসলীলার শবরুকে রুকখ দাাঁড়ায় সরাইপুকরর কদর আলী। গদিকক িত্রুমুি ও স্বাধীে করার জন্য গ্রাকমর 
যুবককদর শেকয় গস মুশিকফ্ৌজ  ঠে ককর। তকদর এককর পর এক গ শরলা আক্রমকি গবি ককয়কজে পাক গসো শেহত হয়। এই সকল গ শরলা আক্রমিকক 
েস্যাৎ করার জন্য পাক গসোকদর গদাসর রজমাে শময়া পাক বাশহেীকক সকি শেকয় গ্রাকম অশভযাে চালায় এবং পুকরা গ্রাম আগুে শদকয় পুশড়কয় গদয়।  

 ক.  িাহাবুশদ্দে বুধার কী ধরকের ছশব আকার শসোন্ত শেকয়শছল?       ১ 
 খ.  িাহাবুশদ্দে বুধার জন্য উৎকন্ঠায় শছল গকে?         ২ 
  .  উদ্দীপককর রমজাে শময়ার সকি ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাকসর গয সাদশৃ্য রকয়কছ তা বযাখযা কর।    ৩ 
 ঘ.  “উদ্দীপককর কদর আলীর কমথকাকে ‘কাকতাড়ুয়া উপন্যাকসর মূলসুরশট প্রকাি গপকয়কছ।”---মন্তবযশট শবকেষি কর।  ৪ 
 
৯। শবশ্বশবদযালকয়র গমধাবী ছাত্র আশরফ্ বিবেুর ভাষি শুকে যুকে জশড়কয় পকড়। যুে চলাকাকল আশরফ্ জােকত পাকর তাকদর গ্রাম পাক গসোরা 
পুশড়কয় ছারখার ককর শদকয়কছ এবং পুকরা এলাকা জেিূন্য হকয় গ কছ। আশরফ্ ককয়কজে মুশিকযাো শেকয় একস রাকতর আধাকর তার গ্রাকম 
স্থাশপত পাক গসোকদর কযাম্প ধ্বংস ককর গদয়। 
 ক.  বুধা হাশবব ভাইকয়র কাকছ শক জােকত গচকয়শছল?        ১ 
 খ.  ‘এক হওয়ার এখেই গতা সময়’ কথাশট দ্বারা কী বুোকো হকয়কছ?       ২ 
  .  উদ্দীপককর আশরকফ্র মকধয ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাকসর প্রশতফ্শলত চশরত্রশট বযাখযা কর।     ৩ 
 ঘ.  “উদ্দীপক ও ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাকসর গপ্রক্ষাপট এক ও অশভন্ন।”—উশিশট মূলযায়ে কর।    ৪ 
 
 

 
 

ঘ অংি-  োটক 
 

১০। এশতম সাকহদা মামার বাশড়কত বড় হয়। মাশম তাকক গবাো মকে ককর এক বয়স্ক গলাককর সাকথ শবকয় শদকত চায়। শকন্তু জীবে সকচতে 
িাকহদা এ শবকয় গমকে ো শেকয় একশদে বাশড় গছকড় অজাোর পকথ পা বাড়ায়। 
 ক.  হাকতম আলীর বালযবেুর কাকছ যাবার কারি কী?        ১ 
 খ.  “এমে গমকয়ও কাকরা গপকট জমায় জােতাম ো”—গখাকদজা গকে এ কথাশট বকলশছল? বুকে গলখ।   ২ 
  .  উদ্দীপককর মাশমর সাকথ ‘বশহপীর’ োটককর সাদশৃ্যপূিথ চশরত্রশট বযাখযা কর।      ৩ 
 ঘ.  “উদ্দীপককর িাকহদা গযে ‘বশহপীর’ োটককর তাকহরার অনুরূপ।”---গতামার উত্তকরর পকক্ষ যুশি উপস্থাপে কর।  ৪ 
 
১১। ভে মাজার পূজারী খাজা গমাল্লা মানুষকক গবাোয় তার অকেক অকলৌশকক ক্ষমতা রকয়কছ। গস শতেশট শবকয়ও ককরকছ। শকন্তু তার অতযাচাকর 
বউকয়রা তাকক গছকড় চকল যায়। এবার তারই এক ভকির  অে বয়সী মাতৃহারা গমকয় কান্তার প্রশত কুেজর পকড়কছ। খাজা গমাল্লা োো 
কূটককৌিকল কান্তার বাবাকক রাশজ ককর। শকন্তু কান্তা এ শবকয়কত রাশজ েয়। তাই গস শবকয়র রাকত অজাোর উকদ্দকশ্য পাশড় জমায়। এত রাকত 
একশট গমকয় রাস্তায় গদকখ ইউশপ গচয়ারমযাে তাকক তাকদর বাশড়কত শেকয় যাে। কান্তার মুখ গথকক সব ঘটো শুকে গচয়ারমযাকের েীর খুব মায়া 
হয়। শতশে কান্তাকক অভয় গদে এবং সাহস গযা াে। 
 ক.  হাকতম আলীর বালযবেুর োম কী?          ১ 
 খ.  ‘এবার তার সাকধর স্বপ্নও ভাঙকব’ বলকত গকাে স্বকপ্নর কথা বলা হকয়কছ? বযাখযা কর।    ২ 
  .  উদ্দীপককর খাজা গমাল্লার চাশরশত্রক ববশিকষ্ট্যর সাকথ ‘বশহপীর’ োটককর গয চশরকত্রর শমল রকয়কছ তা বযাখযা কর।  ৩ 
 ঘ.  “উদ্দীপককর গচয়ারমযাকের েী গযে ‘বশহপীর’ োটককর গখাকদজার শবপরীত আদকিথর প্রশতভ।ূ”—মন্তবযশটর যথাথথতা মূলযয়ে কর। ৪ 
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১। ‘স্বাধীেতা, এ িব্দশট কীভাকব আমাকদর হকলা’ কশবতার ‘লাল সালু’ 
গবাঁকধ কারা একসশছল? 
 ক. কৃষক খ. ছাত্র  
  .  েশমক ঘ.  মজরু  
২। তাকহরা গকে ঘর গছকড় পাশলকয়শছল? 
 ক. শবকয়কত মত ো থাকায় খ. শপতার শেযথাতকের কারকি 
  .  সৎ মাকয়র সাকথ ে ড়া ককর ঘ.  প্রশতকবিীকদর 
প্রকরাচোয় 
৩। ‘আমাকদর শিক্ষাই আমাকদরকক শেজথীব ককরকছ’—একথা দ্বারা কী 
গবাোকো হকয়কছ? 
 ক. িূন্য খা খা রান্নাঘর খ. সরুপথ 
  .  ধাকের গক্ষত ঘ.  ধ ু ধু েদীর শকোর 
৪। ‘বইপড়া’ প্রবকে গলখককর মকত েীশতর চচথা গকাথায় করা যায়? 
 ক. মশদকর খ. মসশজকদ  
  .  ঘকর ঘ.  গুহায় 
৫। ‘তক্ষক’ িকব্দর অথথ কী? 
 ক. শটকশটশক খ. পাশখ  
  .  এক ধরকের শবষধর সাপ ঘ.  এক ধরকের শবষাি 
শকট  
৬। গমাতাহার গহাকসে গচৌধরুীর মকত মানুকষর আশত্মক মতৃুয হয় 
কীভাকব? 
 ক. মূলযকবাকধর অবক্ষকয় খ. গলাকভর কারকি  
  .  জীবসত্তার প্রভাকব ঘ.  প্রাশিকত্বর বেকে 
৭। ‘অন্নবকের প্রাচকুযথর গচকয়ও মুশি বড়’—এর সকি সাদশৃ্যপূিথ কথা 
হকে- -  
 ক. অথথ সাধোই জীবে সাধো েয়  
 খ. মকের দাশব রক্ষা ো করকল আত্মা বাাঁকচ ো  
  .  শবত্ত হকত শচত্ত বড়  
 ঘ.  অথথশচন্তার শে কড় সককল বশদ  
৮। আব্দুর রহমাকের অশতশথপরায়িতায় গলখক বধযথচুযশত ঘকটকছ শকন্তু 
তাকক মুগ্ধ ককরকছ গয গুে তা হকলা- -  
 ক. সরলতা খ. কমথদক্ষতা  
  .  গদিকপ্রম ঘ.  অশভজ্ঞতা  
৯। ‘গচাকখর জকল ভাসকত ভাসকত আশমও িরীকফ্র মতকক সমথথে 
ককরশছ’—এখাকে গকাে মকতর কথা বলা হকয়কছ?  
 ক. রুশমকক গদখকত ো যাওয়া খ. মাশসথশপটিে ো করা 
  .  িাশন্তে কর যাওয়া ঘ.  জমীর স্কুকল যাওয়া  
শেকচর উশদ্দপকশট পড় এবং ১০ ও ১১ েং প্রকের উত্তর দাও-  
তাশমম সাকহব শবশ্বশবদযালকয়র একজে অধযাপক। কশবতা চচথাই তার 
গেিা। রাজেীশত ো করকলও গিষ পযথন্ত শতশেও মশুিযুকে গযা  
শদকয়কছে। 
১০। উদ্দীপকক তাশমম একাত্তকরর শদেগুশল রচোয় যাকদর প্রশতশেশধত্ব 
ককর- -  
 ক. শিেী- বুশেজীবী খ. কষৃক- েশমক 
  .  ছাত্র- জেতা ঘ.  গজকল- মাশে  
 

১১। প্রশতশেশধত্বকারী চশরকত্র ফু্কট ওকঠ- -   
 i )  জাতীয়তাকবাধ 
 i i )  স্বাশধকার গচতো 
 i i i )  গদিাত্মকবাধ 
 ক. i  ও i i   খ. i ও iii  
  .  i i  ও i i i  ঘ.  i ,  i i  ও i i i   
 
১২। ‘মিলকাবয’ গকাে যুক র সাশহকতযর শেদিথে? 
 ক. প্রাচীে খ. অেকার  
  .  মধয ঘ.  আধশুেক 
১৩। ‘সীমার মাকে অসীম’- কথাশট সাশহকতযর গকাে রূকপর সাকথ গবশি 
সং শতপিূথ? 
 ক. োটক খ. মহাকাবয  
  .  উপন্যাস ঘ.  গছাট ে  
১৪। ‘সতত গযমশত গলাক শেিার স্বপকে 
 গিাকে মায়া- মন্ত্রধ্বশে’— 
 এ চরকি কশবর গকাে ভাব প্রকাি গপকয়কছ? 
 ক. স্বকদিকপ্রম   
 খ. ককপাতক্ষ েকদর প্রশত ভাকলাবাসা  
  .  মাতৃভাষার প্রশত ভাকলাবাসা  
 ঘ.  শপতামাতা গথকক দকূর থাকার কষ্ট্  
শেকচর উদ্দীপকশট পড় এবং ১৫ েং প্রকের উত্তর দাও। 
 ‘শমছা মশি মুিা গহম, স্বকদকির শপ্রয় গপ্রম 
 তার গচকয় রত্ন োই আর’ 
১৫। কশবতাংকির ভাব শেকচর গকাে কশবতায় প্রকট হকয় ধরা শদকয়কছ? 
 ক. জীবে- সং ীত খ. ককপাতক্ষ েদ  
  .  গসইশদে এই মাকঠ ঘ.  আমার পশরচয় 
১৬।‘পল্লীজেেী’ কশবতার মূলসুর কী?  
 ক. অপতয গেকহর অশেবাযথ আকষথি  
 খ. কু্ষধা- দাশরকদ্রযর দুুঃসহ যন্ত্রিা   
  .  বিিব- বককিাকরর দুরন্তপো  
 ঘ.  রু ি গছকলর গরা মশুির প্রতযািা  
১৭। ‘আিা’ কশবতার কশব কীকসর অন্তরাকল হাশরকয় গযকত চাে?  
 ক. শেশুত রাকতর খ. শবত্ত সুকখর  
  .  আাঁধার ঘকরর ঘ.  কান্না- হাশস  
শেকচর উশদ্দপকশট পড় এবং ১৮ েং প্রকের উত্তর দাও-  
যতশদে যায়, দুকভথা  তার ততই বাশড়য়া যায় 
জীবে প্রদীপ শেশভয়া আশসকছ অস্ত রশবর প্রায়। 
১৮। উপকরর উদ্দীপকক প্রকাি গপকয়কছ ‘পশল্লজেেী’ কশবতার- -   
 ক. সন্তাকের মমুূষুথ অবস্থা খ. অকশৃত্রম মাতকৃেহ 
  .  আকরা য লাকভর আকুশত ঘ.  গরা  মুশির লক্ষি 
১৯। রাোকরর কাকছ পশৃথবীটা ‘কাকলা গধাাঁয়া’ মকে হয় গকে?  
 ক. গমঘােন্ন থাকায় খ. অভাকবর তাড়োয় 
  .  সূযথ ো ওঠায় ঘ.  কলকারখাোর কারকি  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
২০। ‘রাত গিষ হকয় সূযথ উঠকব ককব’ বাককয ‘রাোর’ কশবতায় শককসর 
প্রতযািা করা হকয়কছ? 
 ক. গিাষি বঞ্চোর অবসাে খ.  ন্তকবয গপৌাঁছার প্রতযািা 
  .  েুাঁশকপূিথ ককমথর অবসাে ঘ.  িঙ্কা হকত মুশি  
২১। ‘নুরুলদীকের সারাজীবে’ োশটকাশটর রচশয়তা গক? 

 ক. বসয়দ সামসুল হক খ. শসকাদার আবু জাফ্র 
  .  মমতাজ উশদ্দে আহকমদ ঘ.  মুেীর গচৌধুরী  
২২। বাংলার প্রত্নতাশিক ঐশতকের শেদথিে গকােশট? 
 ক. পাহাড়পুকরর গবৌে শবহার  
 খ. গজাড়বাংলার মশদর গবশদ 
  .  বকরন্দ্রভকূম গসাো মসশজদ  
 ঘ.  আউলবাউল মাশটর গদউল 
শেকচর উশদ্দপকশট পড় এবং ২৩ ও ২৪ েং প্রকের উত্তর দাও-  
১৯৭১ সাকলর ৭ মাচথ গয গজায়ার গজক শছল সাত গকাশট বািাশলর 
মকে- দাদু গসই  ে গিাোে সবাইকক। 
২৩। দাদুর  ে গকাে কশবর ভাকষ্যর সাকথ সাদশৃ্যপূিথ? 
 ক. কাজী েজরুল ইসলাম  খ. িামসুর রাহমাে 
  .  সুকান্ত ভট্টাচাযথ ঘ.  শেমথকলন্দু গুি 
২৪। সাত গকাশট বািাশলর মকে গয গজায়ার গজক শছল তা শককসর 
আহবাে?   
 ক. গদি  ড়ার খ. অসহকযাক র  
  .  স্বাধীেতার ঘ.  অেিকের  
শেকচর উশদ্দপকশট পড় এবং ২৫ েং প্রকের উত্তর দাও-  
“ঐ বাম শবশধ গস আমাকর ধশরকত বাড়াকয়শছলকর হাত, 
মম অশি দহকে জ্বকল পুকড় তাই ঠুাঁকটা গস জ ন্নাথ।” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
২৫। উপশরউি চরিদ্বকয়র ভাকবর সাকথ গকাে কশবতার মূলভাকবর শমল 
লক্ষ করা যায়? 
 ক. গতামার পাবার জন্য গহ স্বাধীেতা  
 খ. আশম গকাে আগুন্তুক েই 
  .  স্বাধীেতা, এ িব্দশট শকভাকব আমাকদর হল  
 ঘ.  সাহসী জেেী বাংলা 
২৬। বুধা বুককর গভতর কী ধকর গরকখকছ?   
 ক. প্রশতকিাধ খ. মুশিযুে  
  .  আত্মশবশ্বাস ঘ.  গদিকপ্রম 
২৭। ‘যুে ছাড়াও মরি থাকক’—এখাকে মরি বলকত কী গবাোকো 
হকয়কছ?   
 ক. পরাধীেতাকক খ. কু্ষধাকক  
  .  শহংস্রতাকক ঘ.  শহংসাকক  
২৮। কথয ভাষা সম্পককথ বশহপীকরর মত হকলা, এশট—  
 i )  মাঠ- ঘাকটর ভাষা 
 i i )  স্রষ্ট্ার বািী বহি করার উপযুি 
 i i i )  গখাদার বািী বহি করার অনুপযুি 
 ক. i  ও i i   খ. i ও iii  
  .  i i  ও i i i  ঘ.  i ,  i i  ও i i i   
২৯। ‘জাে শদম ুতবু ধাে শদমু ো’—উশিশটর ভাবাকথথর প্রশতফ্লে 
ঘকটকছ ‘বশহপীর’ োটককর গকাে চশরকত্র?  
 ক. হাকতম খ. হশককুল্লাহ  
  .  বশহপীর ঘ.  হাকিম  
৩০। শবশ্বসাশহকতয গকােশট সবথাকপক্ষা প্রাচীে? 
 ক. কশবতা খ.  ে  
  .  োটক ঘ.  উপন্যাস 
 
 


