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1| ÔgvbylÕ KweZvq †gvjøv I cy‡ivwn‡Zi AvPi‡Y Kx dz‡U 
D‡V‡Q? 
 K. ag©fxiæZv L. Kzms¯‹viv”QbœZv 
 M. ˆbwZKZv N. ¯̂v_©ciZv 
# wb‡Pi DÏxcKwU co Ges 2 I 3 bs cÖ‡kœi DËi `vI: 
wewkó wkícwZ mv¾v` mv‡ne †Kvievwbi C‡` wekvj ỳwU 
Miæ wK‡b †Kvievwb †`b| wKš‘ `wi ª̀iv gvsm PvB‡Z G‡j 
`v‡ivqvb Zv‡`i Zvwo‡q †`q| weivU †M‡Ui evB‡i †_‡K 
Zviv welYœ „̀wó‡Z ZvwK‡q _v‡K| nVvr †mw`‡K bRi c‡o 
mv¾v` mv‡n‡ei| wZwb ª̀æZ `v‡ivqvb‡K wb‡ ©̀k †`b Zv‡`i 
†fZ‡i XzKv‡Z Ges wbR nv‡Z wZwb Zv‡`i gv‡S gvsm 
weZiY K‡ib| 
2| DÏxc‡Ki `v‡ivqv‡bi AvPiY ÔgvbylÕ KweZvi †Kvb 
Pi‡Yi mv‡_ mv „̀k¨c~Y©? 
 K. †`eZvi e‡i AvR ivRv-UvRv n‡q hv‡e wbtðq 
 L. †MvkZ iywU wbqv gmwR‡` w`j Zvjv 
 M. Ze gmwR` gw›`‡i cÖfz bvB gvby‡li `vwe 
 N. G gw›`i c~Rvwii, nvq †`eZv, †Zvgvi bq 
3| DÏxc‡Ki mv¾v` mv‡n‡ei Kv‡R ÔgvbylÕ KweZvi †h 
cÖZ¨vkvi cÖwZdjb N‡U‡Q, Zv n‡jvÑ 
 i. mvg¨ cÖwZôv 
 ii. ‡kÖwY‡f` †iva 
 iii. eY©cÖ_v we‡jvc 
wb‡Pi †KvbwU mwVK? 
 K. i I ii L. i I iii 
 M. ii I iii N. i, ii I iii 
4| ÔeB covÕ cÖe‡Ü ZrKvjxb ¯‹zj-K‡j‡Ri wkÿv‡K 
gvivZ¥K ejvi KviY Kx? 
 K. gL ’̄ we`¨v PP©vq DrmvwnZ K‡i 
 L. mywkwÿZ nevi my‡hvM †`q bv 
 M. †Kej cvk Ki‡Z DØy× K‡i 
 N. ¯̂wkwÿZ nevi kw³ bó K‡i †`q 
5| wbgMv‡Qi †Kvb AskwU `vu‡Zi Rb¨ DcKvix? 
 K. Wvj L. evKj 
 M. cvZv N. dzj 
৬।  ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের আন্ধ ান্ধে শিক্ষা সম্পন্ধেে শবশ্বাস 
কোন ধরন্ধনর?  

 ে.  পরীক্ষা পাস  খ.  বই পড়া 
 গ.  অর্েপ্রাশি ঘ.  সাশিত্য চচো 
৭।  “কস আন্ধরে আবর্েনা”-  শনমগাছ গন্ধে ‘আবর্েনা’ 
ব ন্ধত্ গেোর েী কবাঝান্ধত্ কচন্ধেন্ধছন? 
 ে.  মে া  খ.  কনাোংরা 
 গ.  েষ্ট ঘ.  র্ঞ্জা  
৮।  ‘মানুষ’ েশবত্াে সিসা েী বে িন্ধ া?  
 ে.  মশির  খ.  মসশর্দ 
 গ.  দ্বার ঘ.  পর্ 
৯।  ‘কেন্ধমান্ধেশসর গুরুরা’ ব ন্ধত্ প্রমর্ কচৌধরুী োন্ধদর 
বুশঝন্ধেন্ধছন? 
 ে.  ফরাশস  খ.  ভারত্ীে 
 গ.  ইোংন্ধরর্ ঘ.  আন্ধমশরোন 
১০।  ‘নাই কদি- ো - পান্ধের কভদ অন্ধভদ ধমে র্াশত্’ 
মানুষ েশবত্াে এই অোংিশি দ্বারা েশবর কোন মন্ধনাভাব 
প্রোি কপন্ধেন্ধছ? 
 ে.  অসাম্প্রদাশেে  খ.  সামন্তবাদ 
 গ.  সামযবাদ ঘ.  সাম্রার্যবাদ 
১১।  ‘মানুষ’ েশবত্ার েশব োর র্েগান কগন্ধেন্ধছন? 
 ে.  মানুন্ধষর  খ.  সান্ধমযর 
 গ.  শ্রশমন্ধের ঘ.  ত্ারুন্ধযযর 
১২।  সাশিত্যচচোর আনি কর্ন্ধে বশিত্ িওোর অর্ে েী? 
 ে.  র্াশত্র র্ীবনী িশির হ্রাস েরা 
 খ.  সমান্ধর্র র্ীবনী িশি হ্রাস েরা 
 গ.  জ্ঞান্ধনর ভাণ্ডার িূন্য েরা 
 ঘ.  ধন্ধনর ভাণ্ডার িূন্য েরা 
১৩।  শনম গান্ধছর শদন্ধে মুগ্ধ দশৃষ্টন্ধত্ ত্াশেন্ধে র্াো 
বযশিশি কোন প্রেশৃত্র? 
 ে.  উপোরন্ধভাগী  খ.  ভাবুে প্রেশৃত্র 
 গ.  ত্ীক্ষ্ণ দশৃষ্টসম্পন্ন ঘ.  অনুসশেৎসু 
১৪।  ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে ‘আত্মরক্ষাও অেত্েবয নে ’ 
এখান্ধন ‘আত্মরক্ষা’ ব ন্ধত্ কবাঝান্ধনা িন্ধেন্ধছ— 
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 ে.  শনন্ধর্ন্ধে রক্ষা েরা  খ.  কপন্ধির কু্ষধা শনবৃশি 
 গ.  মন্ধনর চাশিদা পূরয ঘ.  যর্ার্ে শিশক্ষত্ িন্ধে 
ওঠা 
১৫।  ‘বই পড়া’ প্রবেশি কোন গ্রন্থ কর্ন্ধে সোংেশ ত্ 
িন্ধেন্ধছ? 
 ে.  গে- সোংগ্রি  খ.  প্রবে- সোংগ্রি 
 গ.  প্রবে- সোংে ন ঘ.  শনবোশচত্ প্রবে 
শনন্ধচর উদ্ধীপেশি পড় এবোং ১৬ নোং প্রন্ধের উির দাও:  
“ত্ুশম শচরত্ন্ধর দনূ্ধর চন্ধ  যান্ধব 
ত্বু আমান্ধর কদব না ভুশ ন্ধত্” 
১৬।  উদ্দীপন্ধের ভান্ধবর সান্ধর্ কত্ামার পাঠয কোন রচনার 
ভান্ধবর শম  আন্ধছ? 
 ে.  েন্ধপাত্ক্ষ নদ খ.  কসইশদন এই মাঠ 
 গ.  প্রায ঘ.  র্ীবন- সঙ্গীত্ 
শনন্ধচর উদ্ধীপেশি পড় এবোং ১৭ নোং প্রন্ধের উির দাও:  
‘গাশি সান্ধমযর গান— 
কযখান্ধন আশসো এে িন্ধে কগন্ধছ সব বাধা- বযবধান,  
কযখান্ধন শমন্ধিন্ধছ শিন্দু- কবৌদ্ধ- মুসশ ম- শেশ্চান।  
গাশি সান্ধমযর গান। ‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৭।  েশবত্াোংন্ধির ‘মানুষ’ েশবত্ার কযভাব ফুন্ধি উন্ধঠন্ধছ 
ত্া িন্ধ া— 

i )  সামযবাশদত্া 
ii) অসাম্প্রদাশেেত্া 
iii) আধযাশত্মেত্া 

শনন্ধচর কোনশি সশঠে 
 ে.  i  ও i i   খ.  i  ও i i i  
 গ.  i i  ও i i i  ঘ.  i ,  i i  ও i i i  
১৮।  ‘শনমগাছ’ গন্ধে ক খে মূ ত্ প্রোি েরন্ধত্ 
কচন্ধেন্ধছন— 
 ে.  শনন্ধমর ঔষশধ গুন্ধনর ের্া  
 খ.  পশরন্ধবি বােবত্া 
 গ.  শনমগান্ধছর প্রশত্ দাশেত্বিীনত্া  
 ঘ.  সমান্ধর্ গৃশিযীর বাস্তবত্া 
১৯।  ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে প্রাবশেে সমান্ধ াচনা েন্ধরন্ধছন— 
 ে.  শিক্ষা বযবস্থার  খ.  শিক্ষা প্রশত্ষ্ঠান্ধনর 
 গ.  সাশিন্ধত্যর ঘ.  শিক্ষার্েীর 
২০।  শনন্ধমর েশচ ো  কভন্ধঙ্গ ক ান্ধেরা েী েন্ধর? 
 ে.  শচন্ধবাে  খ.  কখ া েন্ধর 
 গ.  কবত্ মান্ধর ঘ.  মিা ত্াড়াে 


