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১. যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ১X৫

শ) ‘অচু্য়ে্’ ্্টশকটর উৎস শী ?

খ) ‘অচু্য়ে্’ ্্টরশর সংক্ষ অকভ্য় উপরয্ীী ্্ট্যরপর ্্র শী ?

ী) ‘আকর প্প শররকি’—এ-শষ্ যশ শ্রশ ্রুরি ?

ঘ) ‘ঘর যয ি্ড়্য় হ্ে যস ্্ড়্য় যসই যে্ ঘরর ুর্’--শ্র ী্র্র অংে ?

ঙ) ‘াু! শী ক্পদ ভ্কর উৎপ্ে শরর্ ে্ হরু যে্’--্ক্ যশ ?

চ) ‘্্ আকর কশচ্ শরর্্ ্্ , এশ্্র যপ্ে্শারু্ যদখর্্’--উকককট শ্র ?

ি) ‘ুজ্ কশ র্ ? এরস য্্রস্ এখ্র্’--এখ্র্ শ্রশ ‘র্’ ্ু্ হরয়রি ?

ে) ‘সওদ্ীররর য্কশ্’ ্্টশকটর রচ্্শ্ু উর্খ শরর্ ।

ঝ) ‘সওদ্ীররর য্কশ্’-য় যশ্্ চকরর্ ্্ট্শ্র অকভ্য় শররকিরু্ ?

ঞ) ‘আকর যয রদ খ্ই , ে্রে প্প হয় ?’--্ক্ যশ ?

২. যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ২X৫

শ) ‘অচু্য়ে্’-এ প্কুে শরয়শকট বরের ্্র উর্খ শরর্ ।

খ) উতর কদরশর ে্্ু্র ে্ৎপযদ শী ?

ী) ‘সঙরটর সরয় আকর আর্র র্ে অকিশ্র খ্ট্রে প্কর’—‘র্ে্’ যশ? কেক্ শীভ্র্ ‘র্ে অকিশ্র’ খ্কটরয়কিরু্ ?

২



ঘ) ‘্জক্দ্রষ’ রনকট যুরখ্, এই রনেরপর ফু শী ?

ঙ) রহ্পঞশ াুরশ পষ্র শররে ্্ চ্ইরু াু শী ্রুরি্ ?

চ) ‘আে সশ্রু দ্রট্ ু্কচ যভরে্ ্্ যী্ য্ে ্ড় ্ড় ফ্ুরশ্ যদরখ’—যশ শ্রশ এশষ্ ্রুরি ? যস শী উতর যপরয়রি ?

ি) ‘আকর এশট্ ঘর যচরয়কিু্র কে্ যদওয়্ুওয়্ু্ এশট্ ঘর আে্ কিু, ে্র চে্ষদ যদওয়্ু আকর ক্রে হর্্’–

যশ শ্রশ যশ্্ পসরস এ-শষ্ ্রুরি ?

ে) ‘যে্র্র যচ্খ দ্রট্ অী্ি দকরয়্ …... রর্ হয় ড্্ কদরয় রকর’ -- যশ শ্রশ যশ্্ পসরস এই উকক শরররি ?

ঝ) ‘যশর্ যেদী , যশর্ ঠ্শ্ররদ্ে্র ররে্ ্্ , যশর্ যয্ র্্্রষর ররে্!’—

যশ শ্র শ্রি যশ্্ যদ্ীর পসরস এ-শষ্ ্রুরি ?

ঞ) ‘আকর ্ষদ্র ে্্ ে্্্ু্র ি্রর দ্ঁকড়রয় ষ্শর্্ প্রর্্শ্রুর ররে্ই’–যশ যশ্্ পসরস এ-শষ্ ্রুরি ?

৩. যযরশ্র্্ কে্কট পর্র উতর দ্ও: ৫X৩

শ) ‘্ৎস, ে্কর যশ্র্্ প্প শরর্ ক্ ্ৎস’—

‘্ৎস’ যশ ? যস শী প্প শরররি ? ্ক্র এই ‘প্প’ সমরশদ অকভরে শী ? ১+২+২

খ) ‘খ্ঁচ্য় যয প্কখট্র েন, যস আশ্েরশই স্রচরয় য্কে ডর্য়’–- যশ শ্রশ যশ্্ পসরস এ-শষ্ ্রুরি ?

উকককটর ে্ৎপযদ ্্কঝরয় দ্ও । ৩+২

ী) ‘যয ে্্রে চ্য় ্্ যয আকর ে্রশ চ্ু্কচ আকর ে্র দ্দ্ঠ্শ্র , আর যয আর্র আরদে ক্রয় চুরে চ্য় আকর ে্র

াু’--এই উককর আরু্রশ াুর সযপকট সংর্রপ যুরখ্ । ৫

ঘ) ‘হ্্ঁ র্, ে্কর আর্র ী্-ি্ঁরয় সকে্ ্রু্ যে্ – ্্্্ প্ীু হওয়্র আরী আকর েরনকি , ্্ পরর ?—

এই উককর ক্কররখ ্ক্র দ্দীষদ ক্র্শয় র্কটর পকরচয় দ্ও। ৫

ঙ) ‘সওদ্ীররর য্কশ্’ ্্টরশ হকরস্ি্ চকর্র সংক্ষ পকরচয় দ্ও । ৫

চ) ‘ে্কর যস আর্র স্ীর যসঁচ্ র্রক্, আর্র ্ীুপদ, আর্র ুীু্শরু যে্র্রশ ্্ঁচ্র্্ ্্ য্ক !’—

শ্র উর্রে ্ক্র এই উকক উক্দ ্িূকটর ্্রীস্ুভ যয ব্কেদ্াকু ফ্রট উরঠরি ে্ সংর্রপ ্্্খ্্ শরর্ । ২+৩
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৪. যযরশ্র্্ এশকট পর্র উতর দ্ও: ১০X১

শ) ‘অচু্য়ে্’ ্্টরশ যয-ী্্াকু পরয়্ী হরয়রি যসাকু শেখ্ক্ ্্টরশর উপরয্ীী হরয় উরঠরি ে্ ক্চ্র শরর্ ।

খ) ‘ও আে যযখ্র্ ্রসরি যসখ্র্ যে্র্রদর েরু্য়্র যপঁি্য় ্্’ -- দ্দ্ঠ্শ্ররর এই উককর আরু্রশ রহ্পঞশ

চকর্কট ্্্খ্্ শরর্ ।

ী) ‘সওদ্ীররর য্কশ্’ ্্টরশ পসর চকর্কট আরু্চ্্ শরর্ ।


