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১)সঠিক উত্তরটি বেছে বেছ ো  -  ১×১৫=১৫ 

১.১)েোঘেোনোর েোড়ি ড়েে ক)সছেশ োড়ে  )সজছন োড়ে গ)গরুমোরো ঘ)হোাঁস োড়ে 

১.২)ক্লোছস হোেু বে  োতো বেছ  রচনো পোঠ কছরড়েে তো হে-ক)েোাংেো োতো  )ইড়তহোস োতো গ)েীজগড়িত োতো 
ঘ)ভূছগোে  োতো 
১.৩)ে ন যোয় ড়পাঁপছিটি আশ্রয় ড়নছয়ড়েে-  ক)গোছের ডোছে  )পোতোর ওপর গ)উাঁচু ডোঙোয় ঘ)ঘোছসর পোতোর 
নীছচ। 

১.৪)েশোনন শব্দটি - ক)ছজোিেোাঁধো সোড়ধত শব্দ খ)শব্দখণ্ড জড়ুে সাধিত শব্দ      গ)ছমৌড়েক শব্দ ঘ)সাংকুড়চত 
বেৌড়গক শব্দ। 

১.৫)কুশে শছব্দর েু যৎপড়ত্তগত অর্থ হছেো- ক)ড়নপিু  )পোরেশী গ)মঙ্গে ঘ)ছে কুশ তুেছত পোছর। 

১.৬)এক েটোক শব্দ টি - ক)ভগ্োাংড়শক সাং যোশব্দ  )গুড়িতক সাং যোশব্দ গ)পূরিেোচক শব্দ  ঘ  )অড়নছেথশক 
সাং যোেোচক শব্দ   

১.৭)অছধোমু  শব্দটির সড়ি ড়েছেে করছে হয় - ক)অধঃ+মু   )অধ+মু  গ)অছধো+ম ু ঘ)অছধোঃ+মু । 

১.৮)মোছের আাঁশ অছর্থ সঠিক শব্দটি হছেো - ক)শুল্ক  )শূল্ক গ)শল্ক ঘ)সল্ক। 

১৯)সেুজ শব্দটি হছেো - ক)ছমৌড়েক শব্দ  )সোড়ধত শব্দ গ)সাং যোেোচক শব্দ ঘ)পরূিেোচক শব্দ। 

১.১০)জেছেড়িত ভূভোগ অর্র্থ সঠিক েোনোনটি হছেো - ক)ড়িপ  )েীপ গ)ড়েপ ঘ)িীপ। 

১.১১)ভ্রোতুঃ+পুত্রী - সড়ি করছে হয় - ক)ভ্রোতুস্পুত্রী  )ভ্রোতুশ্পুত্রী গ)ভ্রোতুষু্পত্রী ঘ)ভ্রোতুঃষু্পত্রী।() 

১.১২)রোজো পরীড়িত ড়েছেন - ক)অজুথ ছনর পুত্র  )অড়ভমনযুর পুত্র গ)ভীছমর পুত্র ঘ)সহছেছের পুত্র। 

১.১৩)ছেেব্রত হছেন - ক)ছেেী গঙ্গোর পুত্র  )রোনী সতযেতীর পুত্র গ)রোনী গোিোরীর পুত্র ঘ)রোনী 
অম্বোড়েকোর পুত্র। 

১.১৪) বরোিোচোেথ অস্ত্রড়শিো কছরড়েছেন -ক)মহড়ষথ কৃষ্ণর্িপোয়ছনর কোছে  ) ঋড়ষ পরশুরোছমর কোছে গ)মহড়ষথ 
অড়গ্ছেছশর কোছে ঘ)মহড়ষথ কছের কোছে। 

১.১৫)েুড়ধড়ির বক রোজসয়ূ েজ্ঞ করোর উপছেশ ড়েছেন - ক)ছধৌম  )কৃপোচোেথ গ) নোরে ঘ)শ্রীকৃষ্ণ। 

  

২)কমছেড়শ ২০ শছব্দ উত্তর েোও  -  ১×১০=১০ 

২.১)কোাঁকিো ধরছত ড়গছয় েোঘেোনোর কী অেস্থো হছেো? 

২.২)ঘোসফড়িাংছক কড়ে কী কর্ো ড়েছয়ড়েছেন? 

২.৩)আড়মষোশী প্রোড়িছের স্বভোে বকমন হয়? 

২.৪)সাং যোেোচক শব্দ কোছক েছে? 

২.৫)সাংকুড়চত বেৌড়গক শছব্দর একটি উেোহরি েোও। 

২.৬)অর্থপোর্থক য বে োও - ড়নড়ত/নীড়ত,শশোঙ্ক/সশঙ্ক। 

২.৭)ধোতুর সাংছঙ্গ শব্দোাংশ জছুি গঠিত হয় এমন একটি সোড়ধত শছব্দর উেোহরি েোও। 

২.৮)একেেয কীভোছে গুরুেড়িিো ড়েছয়ড়েছেন? 



 

 

২.৯)ইন্দ্রপ্রছস্থ প্রোসোে ড়নমথোছির জনয ময় েোনে কী কী রেয সাংগ্রহ কছরড়েছেন? 

২.১০)শ্রীকৃষ্ণ কী ভোছে ড়শশুপোেছক েধ করছেন? 

 

৩) কমছেড়শ ৬০ শছব্দ উত্তর েোও  -  ৩×৫=১৫. 
৩.১)ড়রউছেন কযোস্টযোাং বক? ড়তড়ন েোরেোর মৃতুযর হোত বর্ছক কী ভোছে বোঁছচ ড়ফছরড়েছেন?১+২ 

৩.২)হোেুর রচনো পোঠ শুছন সুধীরেোেু ড়েড়িত হছয়ড়েছেন বকন? তোাঁর কী ইেো হছয়ড়েে?২+১ 

৩.৩)"পড়ৃর্েী সেোর বহোক" - েক্তো বক? বকোন্ প্রসছঙ্গ বস এই কর্ো েছেছে?১+২ 

৩.৪)কড়ে কল্পনোর বনৌকো েোত্রোয় কী কী েশৃয বেছ ছেন? 

৩.৫) "আমোর ঘছরর েরজো এ ন সেুছজ সেুজ" - বকন কড়ের এই কর্ো মছন হছয়ছে? 


