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             কিবতাঃএই পিৃথবীেত এক ান আেছ   

সময়ঃ৪০ িমিনট                                          পণূমানঃ১৫ 

বহিনবাচনীঃ 

১। ‘এই পৃিথবীেত এক ান আেছʼ কিবতা িনেচর কান নদী টেক সমথন কের? 

ক)প া    খ)েমঘনা    গ)বুিড়গ া    ঘ)কেপাতা  

িনেচর উ ীপক ট পেড় ২ ও ৩ নং ে র উ র দাওঃ 

কিচ মহগিন পাতার ফাকঁ গিলেয় নরম রােদর ঝিলক এেস িশ র নরম গােল পেড়। ঈষৎ 
লােলর আভায় বা ার মুেখ যন সানার আভা দােল। তাই না দেখ মােয়র মেন খুিশর 
ঝিলক বােড়। 

২।উ ীপেকর বণনায় ‘এই পিৃথবীেত এক ান আেছʼ কিবতায় কান ভাব ট কািশত 
হেয়েছ? 

i.        কিবর ক না অিত মেনারম 

ii.       াকৃিতক সৗ েযর অকৃ ম মাহনীয়তা 

iii.      বাংলার নগর জীবেনর অসাধারণ সৗ যি য়তা 

িনেচর কান ট স ঠক? 

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

৩।উ ীপেকর কিব এবং ‘এই পিৃথবীেত এক ান আেছʼ কিবতার কিবর মেধ  িমল কাথায়? 

ক)দইু কিবই িশ র িত অনুরাগী        খ)দুই কিবই াকৃিতক সৗ েয মু  

গ)দইু কিবই আনে  আ ািদত           ঘ)দুই কিবই আেবগপূণ  

৪।িনেচর কান ট ‘অ ণʼ এর সমাথক শ ? 

ক)ঊষা    খ)শশী     গ)সূয     ঘ)সমু  

৫।ব ণ কােক অিবরল জল দয়? 



ক)জলা ীেক   খ)সমু েক    গ) দেক     ঘ)পু িরণীেক 

সৃজনশীলঃ 

আমার দেশর মতন এমন দশ ট কাথাও আেছ 

বউ-কথা-কও পািখ ডােক িনত  িহজল গােছ।। 

দােয়ল কােয়ল কুটম পািখ, বন-বাদােড় যায়ের ডািক 

আেছ শাপলা শালুক ঝেল িবেল, পকুুর ভরা মােছ।। 

হাজার তারার মািনক েল হথায় মা টর ঘের 

সবার মুেখর িম  কথায় সবার দয় ভের র।। 

ক)কিব জীবনান  দাশেক ‘িনজনতম কিবʼ বেল আখ ািয়ত কেরেছন 
ক?                        ১ 

খ)“এই পৃিথবীেত এক ান আেছ-সবেচেয় সু র ক ণ”-পঙ টর মমাথ 
িলখ।                     ২ 

গ)উ ীপেকর সােথ ‘এই পিৃথবীেত এক ান আেছʼ কিবতা কতটকু সাদৃশ পণূ? বণনা 
কর।              ৩ 

ঘ)উ ীপক ও ‘এই পিৃথবীেত এক ান আেছʼ 

 ি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) 

  

   


