
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্লাস - ৩  

বাাংলা ১ম পত্র 

                               

 প্রিয় প্রিক্ষার্থীরা, আিা কপ্রর সবাই আমার উপস্থাপনকৃত িশ্ন অনুিীলন করর উপকৃত হরছা। ততামরা জারনা, সারাপ্রবরে তকাপ্রিড-১৯ সাংক্রান্ত দূর্ যাগ 

চলরে। এই সময় আমারের সকলরক এই মহামারী তর্থরক বাাঁচরত প্রবে স্বাস্থয সাংস্থার প্রনরে যিনা অনু্ায়ী সরচতন র্থাকরত হরব এবাং অবশ্যই প্রনজ প্রনজ 

বাসায় অবস্থান কররত হরব। এমন অবস্থায় ততামারের পড়ারিানায় প্রনয়মানুবপ্রত যতা বজায় রাখরত বাাংলা ১ম পরত্রর সহপাঠযাাংরির নাটক ‘প্রসরাজউরদৌলা’ 

তর্থরক একটি সৃজনিীল ও বহুপ্রনব যাচনী িশ্ন উপস্থাপন করপ্রে। 

 

 সৃজনিীল িশ্ন 

 ১। েীনবন্ধু প্রমরত্রর ‘নীল েপ যন’ নাটরক দুধর্ য মুসপ্রলম চপ্ররত্র ততারপ। এই দুধর্ যতা সামাপ্রজক অসঙ্গপ্রতর প্রবররে,সমাজপপ্রতরের অন্যায় ও অনাচাররর   

     প্রবপরক্ষ। তস গপ্ররব কৃর্ক,সতযবােী,সাহসী,ও পররপাকারী মানুর্। নবীন মাধরবর জন্য িাণ উৎসগ য কররত তস িস্তূত,তাই নবীন মাধরবর সব ধররনর    

     সাহসী কারজ তস দুুঃসাহরসর সঙ্গী হয়। সাম্প্রোপ্রয়ক তিোরিে তার দৃপ্রিরত প্রেলনা বরল তার িপ্রতজ্ঞা তির্ অবপ্রধ তস রক্ষা করররে নবীন মাধরবর সঙ্গী      

     হরয়।                                                        

     (ক) প্রসরারজর হতযাকারীর নাম কী ?                                                                                            ১ 

     (খ) তমাহনলালরক তকন প্রবর্ খাওয়রনা হরয়প্রেল ? ব্যাখ্যা কর।                                                                ২ 

     (গ) উদীপরকর ততারপ চপ্রররত্রর সারর্থ ‘প্রসরাজউরদৌলা’ নাটরকর তমাহনলাল চপ্রররত্রর সাদৃশ্য প্রনণ যয় কর।    ৩     

     (ঘ)“ততারপ ও তমাহনলল উিয়ই দুুঃসাহসী ত্াো, একজন িপ্রতপ্রনপ্রধত্ব করররে সমগ্র েপ্ররদ্র কৃর্কজাপ্রতর এবাং অন্যজন প্রসরাজবাপ্রহনীর”-                                                                                                      

           উপ্রিটি আরলাচনা কর।            ৪    

 

 বহুপ্রনব যাচনী অিীক্ষা 

 

১। নবাব প্রসরাজউরদৌলার োোর নাম কী? 

    (ক) হাজী প্রমরাজউরদৌলা  (খ)আলীবপ্রে যখাাঁ 

    (গ) হাজী আহমে  (ঘ) প্রমজযা মাহমুে 

২। িাসনকা্ য পপ্ররচালনার তক্ষরত্র নবারবর ত্ ববপ্রিিয ফুরট উরঠরে- 

     i . দূব যল িাসক        ii. তেিরিপ্রমক         iii. িজাবৎসল 

     প্রনরচর তকানটি সঠিক ?                                                                                        

     (ক) i ও ii                           (খ) i ও iii 

     (গ) ii ও iii                   (ঘ) i , ii ও iii 

৩। নবারবর রাজয িাসরনর সময়কাল কত?         

     (ক) ১ বের ১৬ প্রেন                 

     (খ) ১ বের ১৫ প্রেন        

     (গ) ১ বের ১৩ প্রেন               

     (ঘ) ১ বের ১৪ প্রেন 

৪। নবাব প্রসরাজউরদৌলা নাটরকর মূল প্রবর্য়বস্তু –  

     (ক) র্ড়্ন্ত্র   (খ) যুে  

     (গ) অপ্রিনয়    (ঘ) তবঈমানী 

৫। তক সারাপ্রেন িাাং তখরয় পরড় র্থারক? 

    (ক) মীর জাফর   (খ) রাজ বল্লি 

    (গ) িওকত জাং   (ঘ) জগৎরিঠ 

       

 আিা কপ্রর, ততামরা িশ্নগুপ্রল ্র্থা্র্থিারব অনুিীলরনর মাধ্যরম প্রনরজরের িস্তুত কররব এবাং এর দ্বারা উপকৃত হরব ধন্যবাে।      

 


