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বহিনবাচনীঃ 

১। কমলাকা  িবড়েলর উপর রাগ করেত না পারার কারণ, িবড়ােলর- 

ক) অিধকার     খ)দদূশা      গ) ু ৎিপপাসা      ঘ)দাির   

িনেচর কিবতাংশ ট পেড় ২ ও ৩ নং ে র উ র দাও। 

দিখনু সিদন রেল, 

কুিল বেল এক বাবুসাব তাের ঠেল িদেল  

িনেচ ফেল! 

চাখ ফেট এেলা জল, 

এমিন কের িক জগৎ জিুড়য়া মার খােব দুবল? 

২। কিবতাংেশ ‘িবড়াল’ বে র য চতনার কাশ ঘেটেছ তা হেলা- 

i. িণৈবষম  

ii. সাম বািদতা 
iii. মানিবকতা 

িনেচর কান ট স ঠক? 

ক)i ও ii                                      খ)i ও iii                                        গ)ii ও iii                                                   ঘ)i, ii ও iii  

৩। উ  চতনার বিহঃ কাশ ঘেটেছ িনেচর কান বােক ? 

ক)অতএব পু েষর ন ায় আচরণ করাই িবেধয় 

খ) তামরা মনুষ , আমরা িবড়াল, েভদ কী? 

গ)পেরাপকারই পরম ধম 

ঘ)খাইেত পাইেল ক চার হয়? 



৪।‘িবড়াল’ রচনায় ‘ তলা মাথায় তল দওয়া মনুষ জািতর-।’ 

ক) রাগ     খ) দাষ    গ)অভ াস     ঘ) ভাব      

৫।‘িবড়াল’ বে  মাজারেক ‘পিতত আ া’ বলার কারণ- 

ক) ু ােথ      খ)নীিতিব  বাঝােত   গ)ব া ােথ    ঘ)দুদশা  বাঝােত 

সজৃনশীলঃ  

১। আ জজ িব িবদ ালেয়র সমাজকল াণ িবভােগর এমএ ােসর ছা । সমােজর কল াণ 
করেত স পছ  কের। একবার তার এলাকায় ব াপক বন া দখা দয়। ােমর ব াপক িত 
হয়। খাদ  আর িচিকৎসার অভােব সাধারণ মানুষ নানা রকম দুেভােগ পেড়। সাধারণ মানুেষর কে  
আ জেজর াণ কঁেদ ওেঠ। মানুেষর এমন পিরণিত স মেন িনেত পােরিন। তাই স ব ু েদর িনেয় 
বন াত মানুেষর পােশ এেস দাড়ঁায়। 

ক) মাজার শে র অথ কী?                            ১ 

খ) ‘পেরাপকারই পরম ধম’- ব াখ া কর।                                     ২ 

গ) উ ীপেকর আ জেজর পেরাপকােরর মােঝ ‘িবড়াল’ রচনার িতফিলত িদক ট ব াখ া কর।    ৩ 

ঘ) উ ীপেকর ভােব ‘িবড়াল’ রচনার আংিশক িদক িতফিলত হেয়েছ। আেলাচনা কর।    

িবেশষ ব ঃ 

িশ াথ রা যথাসমেয় Home work  স  কের রাখেব। কেলজ খালার পর মূল ায়েনর জন  আমার 
কােছ জমা িদেব। ভােলামত অধ ায় ট পেড় সততার সােথ পরী ায় অংশ হণ করেব।  

Email:fatemabegum710@yahoo.com 

দৃ  আকষণঃ সংি  অিভভাবক 

(আপনার স ান িনয়িমত অনুশীলন করেছ িক না তা দখার অনুেরাধসহ)  

 

 

 


