
�ী রামকৃ�আ�ম ইনি��উট

��িণ- তৃতীয়

িবষয় -বাংলা (শ� গঠন)

িনব�ািচত অ�র -ম (চার অ��রর কম নয়)

নমুনা ��াবিল:

ক) ভার�তর মিণপুর রা�জ� যারা বাস ক�র তা�দর কী ব�ল?

খ) ম�ভ� িম�ত �কাথায় জনবসিত গ�ড় ও�ঠ?

গ) ভার�তর রামায়ণ, মহাভারত এবং �ীক �দ�শর ইিলয়াড, ওিডিস �ক কী ব�ল?

ঘ) ঔষধআিব�া�ররআ�গ বস�,��গ, য�া ইত�ািদ �রা�গ একসা�থ ব� মানু�ষর মতৃ� ��ক কী ব�ল?

ঙ) ম�ভ� িম�ত বািলর উপর সূ�য�র রি� পড়�ল �য জল�ম হয় তা�ক কী ব�ল?

িনব�ািচত শ�:

মিণপুরী,ম�দ�ান, মহাকাব�, মহামারী,মরীিচকা

বাক� রচনা :(নমনুা)

ক) হা�ত �বানা কাপড় �তির কর�ত মিণপুরীরা খুব দ� হয়।

খ) �� ম�অ��লর ম�ধ� একমা� ম�দ�া�ন জল পাওয়া যায়।

গ) মহাভারত মহাকা�ব� কু�����রআঠা�রা িদ�নর যু��র বণ�না আ�ছ।

ঘ) সারা িব�� �কািভড ১৯ মহামারী ��প �দখা িদ�য়�ছ।

ঙ) �া� ম� পথযা�ীরা মরীিচকার কব�ল প�ড় পথ হারায়।

িনব�ািচত অ�র- িব( চার অ��রর কম নয়)

নমুনা ��াবিল:

ক) বন�া, খরা,ভ� িমক� এই সকল �াকৃিতক দঘু�টনা�কআমরা কী ব�ল থািক?

খ) আ�গকার িদ�ন রাজা�দর রাজসভায় হাস��কৗত� �ক সভা মািত�য় রাখত �ক?



গ) মু�া আিব�া�ররআ�গ �কান �থার মাধ��ম িজিনসপ� �দওয়া �নওয়া চল�তা?

ঘ) দগু�াপূজায় দশমীর পর �িতমা �ক কী করা হয়?

ঙ) দরূদশ��ন,সংবাদপ��র পাতায় িনত�নত�ন প�ণ�র ছিব �দখ�ত পাই িক�সর মাধ��ম?

িনব�ািচত শ�:

িবপয�য়,িবদষূক,িবিনময়,িবসজ�ন, িব�াপন

বাক� রচনা :(নমনুা)

ক) �াকৃিতক িবপয�য় ঘট�ল মানুষ তার �মাকািবলা কর�ত এিগ�য় যায়।

খ) আকব�রর রাজসভায় িবদষূক িছ�লন বীরবল।

গ)প�পালন ও কৃিষকাজ �� করার পর ধান গম সবিজ ও গ� �ভড়া িছল মানু�ষর জনি�য় িবিনময় মাধ�ম।

ঘ) দশমী�ত �িতমা িবসজ��নর পর �ণাম ও �কালাকুিল ক�র ��ভ�া িবিনময় চ�ল।

ঙ) িবিভ� সং�া তা�দর পণ� জনসাধার�ণর কা�ছ �পৗ ��ছ �দওয়ার জন� িব�াপ�নর সাহায� �নয়।

িনব�ািচত অ�র-অ( চার অ��রর কম নয়

নমুনা ��াবিল:

ক) �য�কা�না িবষ�য় যথাযথ �ান অজ��নর জন�আমরা কী কির?

খ) িনিদ�� �কান �া�ন পাকাপািকভা�ব বসবাসকারী ব�ি�রা ওই �া�নর কী ব�ল পিরিচত?

গ) যা�ক �কউ কখ�না হারা�ত পা�র না- তা�ক কী ব�ল?

ঘ) িদ�নর পর িদন বৃ� না হ�ল �য অব�ার সৃ� হয় তা�ক কী ব�ল?

ঙ) �য বছ�রর িদন সংখ�া সাধারণ বছ�রর �থ�ক একিদন �বিশ �স� কী বছর ব�ল?

িনব�ািচত শ�:

অনুশীলন,অিধবাসী, অপরািজত, অনাবৃ�, অিধবষ�

বাক� রচনা :( নমনুা)

ক) বারংবার অনুশীলন কর�ল দবু�ল িবষয়�ওআয়��আনা যায়।

খ) মহারা��র অিধবাসী�দর ��� উৎসব হ�লা গ�ণশ পূজা।

গ) কু���� যু�� পা�ব প�অপরািজত িছল।

ঘ) অনাবৃ�র ফ�ল খরা �দখা �দয়।



ঙ) অিধব�ষ� �ফ�য়াির মাস ২৯ িদন হয়।

িব:�: ছা�- ছা�ী�দর পাঠ যিদ বুঝ�ত সমস�া হয় ত�ব িন�জর ব�ব� Comment Boxএ পাঠাও।

িন�জর নাম ��িণ িবভাগ �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র �ল�খা।

আমরা সরাসির �তামা�দর সা�থ �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।


