
                                        ক্যান্টনমেন্ট  পাবলিক্ সু্কি এন্ড ক্মিজ ,   সৈয়দপুর ।       লবষয় কক্াডঃ ১০১ 

                               ক্লাৈ কেস্ট ১, ২০২০।                        

                                                              এক্াদশ কেলি (BV ও EV)                 

                       বাাংিা ১ে পত্র (ৈৃজনশীি বহুলনববাচনী) 

    পূিবোন-২০।                                                    ৈেয়-৪০ লেলনে। 

                    [লবঃ দ্রঃ ৈঠিক্ উত্তরটি খাতায় লিখ। প্রলতটি প্রমের োন ১] 

 

১।গত লত্রশ বছমর লিমেমনর জাদঘুমরর ৈাংখযা ক্য়গুন হময়মছ? (ক্) লিগুন (খ)লতনগুন (গ) চারগুন 
(ঘ) ছয়গুন । 

২। ‘লেলিোলর যামদর ধমর,লেলছলেলছ ধমর না’- উলিটি কক্ ক্মরলছি? (ক্) আক্বর ৈালজদ (খ) 
নুরুি হুদা (গ)ইৈাহাক্ (ঘ) আফাজ আহমেদ। 

৩। কৈৌরজগমতর কক্ান গ্রহ কেমক্ লক্উমরেররা লপিঁপমে তুমি লনময় যায়? 

(ক্)প্রেে (খ)লিতীয় (গ)তৃতীয় (ঘ)চতুেব  

৪।আেরা লক্ তািঁর েমতা স্বাধীনতার  ____বিমত পারব।শূনযস্থান ক্ী হমব? (ক্)গল্প (খ)ক্ো 
(গ)ইলতহাৈ (ঘ)ঐলতহয 

৫। সৈয়দ শােৈুি হক্ কক্াোয় ক্ািঘুমের ক্ো বমিমছন? (ক্)কচতনায় (খ)সৃ্মলতমত (গ)বাাংিায় 
(ঘ)লবমবমক্ 

৬।‘কিাক্-মিাক্ান্তর’ক্লবতা অনুৈামর তমে েমে ক্ী ভমর আমছ? (ক্) চন্দমনর ডাি (খ) নীি আক্াশ 
(গ) পানিতা (ঘ) ৈুপালরর রাং। 

৭। দশ ফ্ািঁ কত ক্য়টি কগািাপ ফুি কক্না যামব? (ক্) এক্টি-দইুটি (খ) দইুটি-লতনটি (গ) লতলনটি-
চারটি (ঘ) চারটি-পািঁচটি। 

৮। ‘রমি আোর অনালদ অলস্থ ‘ক্লবতায় ক্লবর করাধ জ্বমি কক্াোয়? (ক্) ক্লবর কচামখ (খ) 
বমগাপৈাগমর (গ) যেুনার তীমর (ঘ) গিোনমবর বুমক্। 

৯।ৈােন্তবামদর উৎপােন হয় ক্ীভামব? (ক্)রুশ লবপ্লমবর োধযমে (খ)ফরাৈী লবপ্লমবর োধযমে (গ) 
জাদঘুর স্থাপমনর োধযমে (ঘ)লবশ্বযুমের োধযমে ।  

১০।কোয়ামেে ৈামহব উচ্চ গিায় ‘আল্লাহ্ আক্বার’ বিার ক্ারি -৷)ইমিক্লিলৈটি নষ্ট 
লছি।।)োইমরামফান অমক্মজা লছি ৷৷৷)লেলিোলর উপলস্থত োক্ায়। লনমচর কক্ানটি ঠিক্? 



(ক্)৷ (খ।। (গ)৷ও।। (ঘ) ৷,।।,।।। 

১১।ক্লবর পদ্মার ক্ামছ কযৌবন চাওয়ার ক্ারি- 

৷)পদ্মার েমতা অলবরাে গলত িাভ ক্রমত 

।।)পদ্মার েমতা তারুিয িাভ ক্রমত 

।।।)কপ্রেেয়ী হমত 

লনমচর কক্ানটি ঠিক্? 

(ক্)৷ও।। (খ)।।ও।।। (গ)৷ও।।। (ঘ)৷,।।,।।। 

১২।‘পা ৈবুজ নখ তীি িাি’ বিমত কবাঝায়- 

(ক্)পূিবাগপালখ (খ)লচরায়ত গ্রােবাাংিার অফুরন্ত রাং (গ)ভূলচএ (ঘ)ক্লবর কচতনা। 

১৩।‘নূরুিদীমনর ক্ো েমন পমে যায়’ ক্লবতায় ইলতহামৈর প্রলতটি পৃষ্ঠায় রি ঝমর যাওয়া বিমত 
ক্ী কবাঝামনা হময়মছ? 

(ক্)প্রলতমেমত্র আত্মদান (খ)েুলি ৈাংগ্রামে বাঙালির আত্মতযাগ (গ)বাঙালির আত্মহুলত 
(ঘ)ৈাংক্েক্ালিন ৈেয় । 

লনমচর উদ্দীপক্টি পো এবাং ১৪ ও১৫ নাং প্রমের উত্তর দাও। 

কদমখা োটিমত আোর গন্ধ,আোর শরীর কিমগ আমছ এই লিগ্ধ োটির ৈুবামৈ।আোমক্ লবশ্বাৈ 
ক্মরা,আলে কক্ামনা আগন্তুক্ নই।  

১৪।উদ্দীপমক্র ভাবামেবর ৈমগ লনমচর কক্ান ক্ারিটি ৈােঞ্জৈযপূিব? 

(ক্)আলে আোর পূববপুরুমষর ক্ো বিলছ  

(খ)তািঁর ক্রতমি পলিোটির কৈৌরভ লছি 

(গ)তািঁর লপমে রিজবার েমতা েত লছি  

(ঘ)যুে আমৈ ভামিামবমৈ । 

১৫।উদ্দীপক্ ও আমিাচয চরমির ভাবােব  হমিা-৷)বাঙালি ৈাংসৃ্কলতর অলবমেদযতা 

।।)লশক্েৈন্ধানী োনুমষর পলরচয়  

।।।)বাঙালির হাজার বছমরর ইলতহাৈ  

লনমচর কক্ানটি ঠিক্? 

(ক্)৷ও।। (খ)৷ও।।। (গ)।।ও।।। (ঘ)৷,।।,।।। 



১৬।‘ৈেস্ত নদীর অশ্রু অবমশমষ িহ্মপুমত্র কেমশ’ক্োো ক্ী অেব বযবহৃত হময়মছ? 

(ক্)গভীর কবদনা (খ)সৃ্মলতক্াতরতা  

(গ)প্রতযাশার েৃতুয (ঘ)আমবগঘন েূহুতব  

১৭।েুলিযুে জাদঘুর ৈম্পমক্ব  কয তেযটি ঠিক্ নয়- 

(ক্)ঢাক্ায়অবলস্থত (খ)প্রলতষ্ঠাক্াি১৯৯৬ (গ)েুলিযুেলবষয়ক্ জাদঘুর (ঘ)গমবষিা জাদঘুর । 

১৮।‘করইনমক্াে”গমল্পর কক্ান লবষয়টি অলধক্ বযঞ্জনােয় হময় উমেমছ? 

(ক্)হানাদার বালহনীর লনযবাতন (খ)কগলরিা আরেি (গ)নুরুিহুদার কদশমপ্রে (ঘ)রাজাক্ামরর 
চােুক্ালরতা । 

১৯। “রমি আোর অনালদ অলস্থ “ক্লবতায় ক্লবর কয সবলশষ্টয প্রক্াশ পায়? (ক্) গভীর কদশ কপ্রে 
(খ) লনৈগব কচতনা (গ)জালতৈত্তার কচতনা (ঘ) জালতৈত্তা প্রীলত। 

২০। োদাে কিাইমৈমির জীবমন সবলচত্রয আমৈ কয ক্ারমি- (ক্)অনুষ্ঠামন নাচার জনয (খ) হারখানা 
হারামনার জনয (গ) বান্ধবীর ৈমগ কদখা হওয়ায় (ঘ) লনমজর ভুমির জনয ।  


