
�ীরামকৃ� আ�ম ইনি�িটউট ( হাই��ল)

•দশম ��িণ • ( বাংলা)                 ( পূণ�মান : ২০)
ওয়াক� িশট ১

১/ সিঠক উ�রিট �বেছ �লেখা :            (১×১০=১০)

১.১ ' �বামা� ' বলেত �বাঝায় :
ক) কামান 
খ) বা�দ
গ) যু�িবমান
ঘ) রাইেফল 

১.২ কিব শ� �ঘােষর ছ�নাম :
ক) নীলেলািহত
খ) �পচাঁদপ�ী
গ) যাযাবর 
ঘ) কু�ক

১.৩  শ� �ঘােষর �লখা একিট িবখ�াত কাব��� :
ক) িদন�িল রাত�িল
খ) পদািতক
গ) হঠাৎ নীরার জন�
ঘ) �ভ�  ন� হেয় যাই

১.৪ ' আয় আেরা �বঁেধ �বঁেধ থািক ' পঙি�িট কিবতায় ব�ব�ত হেয়েছ : 
ক) দবুার
খ) িতনবার 
গ) চারবার
ঘ) �কবল িশেরানােম

১.৫ ' আমােদর ডান পােশ �স' - ' আমােদর ' বলেত �বাঝােনা হেয়েছ : 
ক) ভারতবাসীেক
খ) ব�বাসীেক
গ) সাধারণ মানুষেক
ঘ) কিবর পিরবারেক

১.৬  িহমালয়বাসী স��াসীেক জগদীশবাবু �ণামী �দন :
ক) একেশা টাকা
খ) একেশা একটাকা
গ) এগােরা টাকা
ঘ) একেশা একুশ টাকা



১.৭ হিরদার ঘের আ�াকােল কথকরা িনেয় যান না : 
ক) চা
খ) িচিন
গ) িব�� ট
ঘ) দধু

১.৮ ' হিরর কা� ' - বেলিছল : 
ক) �াইভার কাশীনাথ
খ) �দাকানদার
গ) মা�ারমশাই
ঘ) জগদীশবাবু 

১.৯ বাইিজর ছ�েবেশ হিরদার �রাজগার হেয়িছল :
ক) সাত টাকা দশ আনা
খ) আট টাকা দশ আনা
গ) আট আনা
ঘ) দশ আনা

১.১০  হিরদা ব��পী �সেজ স�ােহ বার হন : 
ক) একিদন
খ) একিদন অ�র
গ) িতনিদন
ঘ) চারিদন

২/ কমেবিশ ২০ শে� উ�র দাও :  (১×৬ =৬)

২.১ পুিলশ �সেজ হিরদা িক কেরিছেলন?
২.২ িবরাগীর মেত সু�র সু�র এক - একিট ব�না কী কী িবষয় ?
২.৩  চারজেনর সকাল সে��র আ�ার ঘর -  চারজন বলেত কােদর �বাঝােনা হেয়েছ? 
২.৪ ' ব��পী ' কােদর বেল?
২.৫  'আমােদর ঘর �গেছ উেড়' - বলেত কিব কী বুিঝেয়েছন? 
২.৬  ' অায় আেরা �বঁেধ �বঁেধ থািক ' - �কান মূল�� �থেক �নওয়া হেয়েছ? 

৩/ ব�ানুবাদ কেরা : 

A man's sight is his greatest treasure. There is no greater misfortune in life than blindness . A
blind person cannot see the beauty of nature. He cannot even see people's faces. 
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