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১।‘আ ান’ গে  বিুড়েক ক মা বেল সে াধন কের? 

ক)গ  কথক    খ)নেরশ     গ) কুর আলী      ঘ)হাজরা ব াটার বউ  

২।“ওর হাতর আ া বহদরূ থেক আমায় আহবান কের এেনেছ। আমার মন হয়েতা ওর 
ডাক এবার আর তা ল  করেত পােরিন।” -উ টেত কান সে র ইি ত দওয়া হেয়েছ? 

i. গভীর মানিবক স েকর  
ii. বুিড়র কাফেনর কাপড় িকেন দবার আবদার 
iii. অহংকারীর আ দ   

িনেচর কান ট স ঠক? 

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

৩। ‘আহবান’ গে র মূল উপজীব - 

ক)সততা ও মনবতা          খ)দাির পীিড়ত জীবন 

গ)সা দািয়ক স ীিত         ঘ)সরল ামীণ জীবনধারা  

িনেচর উ ীপক ট পেড় ৪ নং ে র উ র দাওঃ 

পাথািলয়া এক ট আদশ াম। এখােন িবিভ  ধেমর লাকেদর মেধ  রেয়েছ স ীিত ও 
াতৃ েবাধ। ধনী িনধন িনিবেশেষ পর রেক সাহায  সহেযািগতা কের তারা সাধ মেতা।  

৪।উ ীপেক ‘আহবান’ গে র কান িদক ট ফুেট উেঠেছ?  

ক) ামীণ দাির           খ) লাকািয়ক  জীবনধারা  

গ)উদার মানিবক স ক     ঘ)সং ারা  সমাজব ব া  

৫।‘ওমা আজই তিম এেল?’ িদগ রী কীভােব বেলিছল? 

ক) হেস হেস     খ)অবাক হেয়   গ)ক্  হেয়     ঘ)িচি ত হেয়  

সজৃনশীলঃ 



সই বাংলােদেশ িছল সহে র এক ট কািহনী  

কারােন-পুরােণ, িশে , পালা-পাবেণর ঢােক- ঢােল,  

আউল-বাউল নােচ; পুণ ােহর সানাই র ত 

রা ুের আকাশতেল দখ কারা হােট যায়, মা ঝ  

পাল তােল, তািঁত বােন, খড় ছাওয়া ঘেরর আঙেন  

মােঠ ঘােট- মস ী নানা জািত ধেমর বসিত  

িচরিদন বাংলােদশ-  

ক)িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র কালজয়ী যুগল উপন ােসর নাম কী?                   
১ 

খ) ‘ েহর দান, এমন করা ঠক হয়িন’- কথা ট ারা কী বাঝােনা হেয়েছ?            
২ 

গ)উ ীপেকর মূলভাব কান িবচাের ‘আহবান’ গে র মূলভাবেক ধারণ কের- তামার 
দৃ েকাণ ৩ 

থেক িবচার কর। 

ঘ) “উ ীপেকর অসা দািয়ক মেনাভাব ‘আহবান’ গে র গ কথেকর মেনাজগেত ধরা 
পেড়েছ”- ৪ 

উ টর যথাথতা িতপ  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 
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