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বাংলা সােজেশন — ২০১৩
 দশম েণীশ্রেণী 
—————————————————————————————————————————————————
১.২ নম্বরেরেরে জেনয (২িটি ) প্রশ্নেশ্নেরে উত্তরে েণীলেখা            [২  x ২ = ৪]
১.১.  “জেনম তব েণীকান মহাকুলেল ” — মহাকুললিটিরে পরিরেচয় দাও ।
১.২.  “নািহ িশশু লঙ্কাপরুলেরে, শুিন না হািসেব / এ কথা ” — েণীকান কথা শুেন িশশুরো হাসেব ?
১.৩.  ‘দুই িবঘা জেিম’ — কিবতায় বঙ্গ ভূমিমরে বণর্ণনা আছেছে এমন দুিটি চরেণ উদ্ধতৃ করে ।
১.৪.  “বাংলারে মুলখ আছিম েণীদিখয়ািছে” — কিবতায় চঁাদ ও চম্পারে পরিরেচয় দাও ।
১.৫.  “িনজে গহৃ পরথ, তাত েণীদখাও তস্করেরে” — এই উিক্তিরে সাধারেণ অর্থর্ণ ও কিবতায় বিণর্ণত িবেশষ অর্থর্ণ 
এ দুইেয়রে িমল েণীকাথায় ?
১.৬.  “অর্ন্ধকােরে েণীজেেগ উেঠে ডুলমুলেরেরে গােছে েণীচেয় েণীদিখ” —অর্ন্ধকােরে েণীজেেগ উেঠে কিব কী কী েণীদেখেছেন 
?
১.৭.  “রোেত্রে নািহেকা ঘুলম, ..” —…… রোেত্রে ঘুলম না আছসারে কারেণ কী ?
১.৮.  ‘পরেথরে িদশা’ কিবতায় ধমর্ণান্ধতারে িবরুদ্ধেদ্ধ তীব্র প্রশ্নিতবাদ ধ্বনিনত হেয়েছে, এমন দুিটি চরেণ উদ্ধতৃ 
কেরো ।

২. ৩ নম্বরেরেরে জেনয ( ২িটি) ( কমেবিশ ৫িটি বােকয েণীলেখা )             [৩  x ২ = ৬]
২.১.  ‘স্থািপরলা িবধুলেরে িবিধ স্থানুলরে ললােটি’ / ‘িবধুল’ ও ‘স্থানুল’ শব্দটিটিরে দুিটিরে অর্থর্ণ কী ? এই উপরমািটি 
বযবহােরেরে তাৎপরয র্ণ েণীলখ  ।
২.২.  ‘তৃষাতুলরে েণীশেষ পরহুিঁছেনুল এেস আছমারে বািড়িরে কােছে ।’ —বক্তিা গ্রােমরে েণীকান পরথ ধেরে বািড়িরে কােছে 
এল ? এেস কী েণীদখল ?
২.৩.  ‘তবুলও সবাই হাততািল িদেচ্ছে ।’ —’সবাই’ কারো ? ‘তবুলও’ শব্দট প্রশ্নেয়ােগরে কারেণ কী  ?
২.৪.  “হায়, তাত উিচত িক তব, এ কাজে ….. “  — ‘তাত’ বলেত িক েণীবাঝ ? এ কাজে অর্নুলিচত েণীকন ?
২.৫.  “এরে মােঝ তুলই আছেলাক িশশু েণীকান অর্িভয ান করেিব, শুিন”  — ‘আছেলাক-িশশু’ বলেত কােক 
েণীবাঝােনা হেয়েছে ?  কিব  ‘এরে মােঝ ’ বলেত কী বুলিঝেয়েছেন ?
২.৬.  “এেক এেক মেন উিদল স্মরেেণ বালক কােলরে কথা ” — ‘উিদল’ শেব্দটরে অর্থর্ণ কী ? বালক 
কােলরে কথা বক্তিারে মেন উদয় হেয়িছেল েণীকন ?
২.৭.  ‘তব বােকয ইিচ্ছে মিরেবােরে ’ —েণীকান বােকয বক্তিা মরেবারে ইচ্ছো প্রশ্নকাশ কেরেেছেন ? এই উিক্তিরে 
আছেলােক  বক্তিারে চিরেেত্রেরে প্রশ্নধান েণীকান ৈবিশষ্ট্য ধরো পরেড়িেছে ?
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২.৮.  ‘তাই িলিখ িদল িবশ্বনিনিখল দু’িবঘারে পরিরেবেতর্ণ ‘। —েণীকান দু’িবঘারে কথা বলা হেয়েছে ?  
‘িবশ্বনিনিখল’ িলেখ েণীদওয়ারে অর্থর্ণ কী ?    

৩.  ৮ নম্বরেরেরে জেনয ১িটি প্রশ্নেশ্নেরে উত্তরে েণীলখ ( কমেবিশ ১২িটি বােকয )    [৮  x ১ = ৮]
৩.১  ” িবভীষেণরে প্রশ্নিত ইন্দ্রজিজেৎ”  কাবযাংেশ িবভীষেণরে প্রশ্নিত ইন্দ্রজিজেেতরে অর্িভেয াগগুলিল সংেক্ষেপেপর েণীলখ 
।
৩.২  ‘পরেথরে িদশা’ কিবতায় কিব সমকালীন পরিরেিস্থিত সম্পেকর্ণ েণীয  উেদ্বেগ ও আছশঙ্কা প্রশ্নকাশ কেরেেছেন, 
তা িববতৃ কেরো ।
৩.৩. ‘বাংলারে মুলখ’ —বলেত কিব কী বুলিঝেয়েছেন ? ‘বাংলারে মুলখ’ কিবেক কীভােব মুলগ্ধ কেরেেছে ?
৪.২ নম্বরেরেরে জেনয ১িটি িবষেয় টিীকা েণীলখ ( কমেবিশ ৪ বােকয )       [২  x ১ = ২]
৪.১.  শািন্তিরে নীড়ি
৪.২.  িছেন্ন খঞ্জনা
৪.৩.  বাসবত্রোস
৪.৪.  মেৃগন্দ্রজ েণীকশরেী
৪.৫.  িডিক
৪.৬.  িনকষা সতী

৫.   ৫ নম্বরেরেরে জেনয ১ িটি প্রশ্নেশ্নেরে উত্তরে েণীলখ  ( কমেবিশ ১০ বােকয )  [৫  x ১ = ৫]
৫.১.  ‘েণীলাহারে বযথা ’ বলেত কিব আছসেল িকেসরে বযথারে কথা বেলেছেন ? কিব এই কিবতায় েণীয  
রূপরেকরে আছশ্রেয় িনেয়েছেন ,তা িনেজেরে ভাষায়  বুলিঝেয় দাও ।
৫.২. ‘িচিঠে ’ কিবতা অর্বলম্বরেন সরেলারে মারে পরিরেচয় দাও ।  প্রশ্নসঙ্গত তারে স্বদেদশ প্রশ্নীিতরে স্বদরূপর িবেশ্লেষণ 
কেরো ।

৬.   েণীয েকােনা ১িটি িবষেয় অর্নিধক ৪০০ শেব্দটরে মেধয প্রশ্নবন্ধ েণীলখ   [১৫  x ১ = ১৫]
৬.১.   কুলসংস্করারে প্রশ্নিতেরোেধ ছোত্রেেদরে ভূমিমকা
৬.২.  একিটি ছেুলিটিরে িদন
৬.৩.  রেক্তিদান, জেীবন দান
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৬.৪.  ছোত্রে জেীবেন িশষ্ট্াচারে
৬.৫.  দূমরেদশর্ণেনরে সামািজেক প্রশ্নভাব
৬.৬.  চিরেত্রে গঠেেন েণীখলাধুললা
৬.৭.  বন ও বনযপ্রশ্নাণী সংরেক্ষেপণ
৬.৮   েণীতামারে িপ্রশ্নয় কিব
৬.৯.  েণীতামারে িপ্রশ্নয় বই
৬.১০.  িবেবকানেন্দেরে জেন্ম সাধর্ণশততম বষর্ণ
৭.  চিলত গেদয বঙ্গানুলবাদ কেরো :-      [৫]  

 িবভাগ — খ  
   ————————————

৮.  অর্নিধক িতনিটি বােকয উত্তরে েণীলখ     ( েণীয  েণীকােনা ২ িটি )                    [২  x ২ = ৪]
৮.১.  “অর্নাদরে একটিা মস্ত স্বদাধীনতা” —এই মন্তিেবযরে কারেণ কী ?
৮.২.  ‘কী ভয়ানক প্রশ্নিতিহংসা িনবারেেণরে’ — িনবারেেণরে প্রশ্নিতিহংসারে কারেণ কী ?
৮.৩.  ” তাহারে প্রশ্নাথনর্ণা শুিনয়া, েণীস বযিক্তি বিলল” — প্রশ্নাথর্ণনািটি িক িছেল ?
৮.৪.  েণীনয়ামত খিলফারে েণীকান কাজে বালক রেবীন্দ্রজনাথেক দুঃখ িদত ?
৮.৫.  “এরে েণীয  নাম মযােপর েণীদওয়া আছেছে তা খুলব অর্থর্ণ পরূমণর্ণ “—মযােপর েণীদওয়া নামিটি িক ?
৮.৬.  “অর্বেশেষ আছপরনারে প্রশ্নিত আছমারে বক্তিবয এই, . ” … বক্তিবযিটি িনেজেরে ভাষায় েণীলেখা ।
৮.৭.  “এখন শয়তানটিা খাবারে িদবারে বাধয । ” —েণীকন এমন কথা বলা হেয়েছে ?

৯.   কমেবিশ ৫িটি বােকয উত্তরে েণীলখ   (েণীয  েণীকােনা ২িটি)  [৩  x ২ = ৬]
৯.১.  ‘এই বটিেকই একিদন উেদ্দেশয কিরেয়া িলিখয়ািছেলাম’ — েণীকান বেটিরে কথা বলা হেয়েছে ? েণীলখক 
য া িলেখিছেেলন তা উদ্ধতৃ কেরো ।    
৯.২.  ‘কী অর্দ্ভুলত ধরেেণরে ভীষণ সুলন্দেরে দৃশয ।’ — েণীকান দৃেশযরে কথা বলা হেয়েছে ? তা ভীষণ সুলন্দেরে 
েণীকন ?
৯.৩.  “তাহারে আছভাস পরাইতাম িকন্তু নাগাল পরাইতাম না ” — এখােন িকেসরে আছভােসরে কথা বলা 
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হেয়েছে ?  নাগাল না পরাওয়ারে ফল কী হেয়িছেল ?
৯.৪.  “হািকমুলিদ্দেরে মেনরে সাধটিা িমিটিল ” — েণীকন এমন কথা বলা হেয়েছে ? এরে উত্তেরে শ্রেীমন্তি কী 
বেলিছেেলা ?
৯.৫.  ‘তারে স্বদগর্ণ আছরে হারোরে মারে স্বদগর্ণ িক এক হেত পরােরে ’ — েণীকান অর্বস্থােক েণীগৌরেিবরে স্বদগর্ণ বেল মেন 
হল ? স্বদগর্ণ সম্পেকর্ণ েণীকন এমন প্রশ্নশ্নে জোগ্রত হেয়িছেল ?

১০. কমেবিশ ১২িটি বােকয উত্তরে েণীলখ   (েণীয  েণীকােনা ১িটি)  [৮  x ১ = ৮]
১০.১.  ‘সভয ও অর্সভয’ গল্পটিটি িবচারে কেরে েণীদখাও েণীক প্রশ্নকৃত সভয আছরে েণীকই বা প্রশ্নকৃত অর্সভয ।
১০.২.  “আছমােদরে িশশুকােল েণীভাগিবলােসরে আছেয়াজেন িছেল না বিলেলই হয় । ”
         — পরাঠেযাংশ অর্বলম্বরেন িশশুকােলরে  েণীভাগিবলাসহীন জেীবন য াত্রোরে পরিরেচয় দাও ।
১০.৩.  েণীগৌরোিবরে মাতৃেত্বেরে কােছে, জোতপরাত সংস্করারে কীভােব অর্থর্ণহীন হেয় য ায় ‘হারুদ্ধসােলেমরে মািস’ 
গল্পট অর্বলম্বরেন েণীলখ ।  
১১. উৎস িনেদর্ণশ কেরে অর্নিধক ৪িটি বােকয টিীকা েণীলখ   (েণীয  েণীকােনা ১িটি)           [২  x ১ = ২]
১১.১. পরণর্ণশালা ,   ১১.২.  লঙ্গরেখানা    ১১.৩. জেুললুল ভাষা   ১১.৪.  রেমজোেনরে মাস    ১১.৫. 
সরেফরোিজে
১২.  কমেবিশ ১০িটি বােকয উত্তরে েণীলখ   (েণীয  েণীকােনা ১িটি)     [৫  x ১  =  ৫]
১২.১. ‘িদিবয িবিন পরুঁলিজেরে বযবসা ফাঁদা হেয়েছে’ —   কীভােব ‘িবিন পরুঁলিজেরে বযবসা’ ফাঁদা হেয়েছে েণীলখ ।
     ধমর্ণীয় দুবর্ণলতারে কােছে কীভােব িশক্ষেপা, বুলিদ্ধ জ্ঞান ও য ুলিক্তিরে পররোজেয় ঘেটি ‘েণীদবতারে জেন্ম’ গল্পট 
অর্বলম্বরেন েণীলখ ।
১২.২.  ‘অর্সহেয াগী’ রেচনা হষর্ণনাথ তারে েণীছেেলেক কীরেকম মানুলষ করেেত েণীচেয়িছেেলন ?
           েণীছেেলিটি েণীকমন মানুলষ হেয়িছেল তা ‘অর্সহেয াগী’ গল্পট অর্বলম্বরেন েণীলখ  ।
১২.৩.  ‘েণীদবতারে জেন্ম’ গেল্পট েণীলখক কী বাতর্ণা আছমােদরে শুিনেয়েছেন ? েণীলখেকরে উপরস্থাপরন ভিঙ্গরে 
ৈবিশষ্ট্য আছেলাচনা করে ।
১৩. েণীয -েণীকােনা িতনিটি প্রশ্নেশ্নেরে উত্তরে দাও  [৩  x ২ = ৬]
১৩.১.  সিন্ধবদ্ধ পরদ িনণর্ণয় কেরে তােদরে সিন্ধ িবেচ্ছেদ করে [েণীয েকােনা ২িটি ]   [২  x ১ = ২]
১৩.১.১.   ‘পরাষণ কুঁলেড়ি বনস্পতিত’  (পরেথরে িদশা)
১৩.১.২.  ‘কারেও মেন সংস্করারে, কারেও ভয়’ ।  (উলঙ্গরোজো)
১৩.১.৩.  ‘এই বিলয়া নমস্করারে কিরেয়া’ (সভয ও অর্সভয)
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১৩.১.৪.  ‘ওরে সবর্ণাঙ্গ জ্বলেল েণীগল’ (হারুদ্ধন সােলেমরে মািস )
১৩.১.৫.  ‘আছবারে হাততািল উঠেেছে মুলহুমুলর্ণহু’  (উলঙ্গ রোজো)
১৩.১.৬.  ‘মুলসলমান েণীতা জেন্মান্তিরে মােন না’ (েণীছঁেড়িা তারে)
১৩.২.  নীেচরে বাকযগুলিলরে েণীয -সব সমাসবদ্ধ পরদ আছেছে তােদরে বযাস বাকযসহ সমােসরে নাম েণীলখ 
[েণীয েকােনা ২িটি ]  [২  x ১ = ২]
১৩.২.১.  ‘ধনী ও িনধর্ণেনরে ঘেরে েণীবিশ তারেতময েণীদখা য ায় না’       [ঘরে ও বািহরে]
১৩.২.২.  ‘অর্সম্ভব দুিশ্চিন্তিা হল েণীগৌরেিবরে’          (হারুদ্ধন সােলেমরে মািস )
১৩.২.৩.  ‘খুললল দুয়ারে পরূমব দুয়ািরে ?’           [পরেথরে িদশা]
১৩.২.৪.  ‘রোঘবদাস আছিম’             [িবভীষেণরে প্রশ্নিত ইন্দ্রজিজেৎ]  
১৩.২.৫. ‘েণীভােরেরে েণীদােয়ল পরািখ’ —         [বাংলারে মুলখ আছিম েণীদিখয়ািছে]
১৩.২.৬. ‘তাই িলিখ িদল িবশ্বন িনিখল’        [দুই িবঘা জেিম]
১৩.৩.  নীেচরে িচিহ্নিত পরদগুলিলরে অর্ন্বয়গত পরিরেচয় িদেয় িবভিক্তি / অর্নুলসগর্ণ িনেদর্ণশ করে  [েণীয েকােনা ২িটি 
]          [২  x ১ = ২]
১৩.৩.১.  মািস েণীমেটি আছলুল রোন্না করেেব ?        (হারুদ্ধন সােলেমরে মািস )
১৩.৩.২.  িবেষরে জ্বলালায় িবশ্বন পরুলেড়ি              (পরেথরে িদশা)
১৩.৩.৩.  রোজোরে হস্ত কেরে সমস্ত কাঙােলরে ধন চুলিরে             (দুই িবঘা জেিম)
১৩.৩.৪.  জেনম তব েণীকান মহাকুলেল              (িবভীষেণরে প্রশ্নিত ইন্দ্রজিজেৎ)
১৩.৩.৫.  েণীবহুলাও একিদন গাঙুলেরেরে জেেল             (বাংলারে মুলখ আছিম েণীদিখয়ািছে)
১৩.৪. িনেদর্ণশ অর্নুলসােরে রূপরান্তিরে করে   [েণীয েকােনা ২িটি ]            [২  x ১ = ২]
১৩.৪.১. পররে েণীদােষ েণীক চােহ মিজেেত ? (চিলত গেদয )         (িবভীষেণরে প্রশ্নিত ইন্দ্রজিজেৎ)
১৩.৪.২. তাহা রোমায়েন পরিড়িয়ািছেলাম (কমর্ণবােচয)               [ঘরে ও বািহরে]
১৩.৪.৩. “রোগ কিরে এমন কাম কল্লুল “  (চিলত গেদয )           [েণীছঁেড়িা তারে ]
১৩.৪.৪.  েণীকােনা িদন েণীকােনা কারেেণ েণীমাজো পরিরে নাই  (ভাববােচয)         [ঘরে ও বািহরে]
১৩.৪.৫. সবাই হাততািল িদেচ্ছে  (জেিটিল বােকয)           [উলঙ্গ রোজো ]
১৩.৪.৬. েণীতারে জেনয আছহারে প্রশ্নস্তুত কিরেয়া রোিখ নাই (ভাব বােচয )       [সভয ও অর্সভয]
১৩.৫.  নীেচরে বাকযগুলিলরে িকয়াপরেদরে প্রশ্নকারে িনণর্ণয় করে [েণীয েকােনা ২িটি ]                [২  x ১ = ২]
১৩.৫.১. শিটিবেন তাহােদরে ছোয়া পরিড়িয়ােছে ।       (বাংলারে মুলখ আছিম েণীদিখয়ািছে)
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১৩.৫.২. আছহারোিদরে বযবস্থা কিরেয়া িদেবন ।        (সভয ও অর্সভয)
১৩.৫.৩. গল্পটটিা সবাই জোেন                            (উলঙ্গ রোজো)
১৩.৫.৪. সকাল হইেত েণীদিখতাম                       (সভয ও অর্সভয)
১৩.৫.৫. সমেয় পরুলিটি আছমায় ভাত িদেব ।            (হারুদ্ধন সােলেমরে মািস )

১৩.৬   নীেচরে িকয়াপরদগুলিল গঠেনগত িদক েণীথেক কী ধরেেনরে তা িনণর্ণয় করে [েণীয েকােনা ২িটি ]          [২ 
 x ১ = ২]

১৩.৬.১.  রুদ্ধিষলা বাসবত্রোস  ।
১৩.৬.২.  তুলই আছমারে আছলয় হইেত দূমরে হ ।
১৩.৬.৩.  মাঝ রোেত শঙ্কেরেরে ঘুলম েণীভেঙ্গ েণীগল ।
১৩.৬.৪.  মুলকুলন্দে জেুলেতা মশমিশেয় চেল েণীগল ।
১৩.৬.৫.  েণীসই স্বদাধীনতায় আছমােদরে মন মুলক্তি িছেল ।
১৩.৬.৬. বেড়িা পরাতািটিরে নীেচ বেস আছেছে ।
১৪.  িনেদর্ণশ অর্নুলসােরে উত্তরে দাও                           [ ১  x ৫  = ৫]
১৪.১  েণীয েকােনা ১িটি প্রশ্নেশ্নেরে উত্তরে দাও
১৪.১.১  সমাস কােক বেল ? একিটি উদাহরেণ িদেয় সমােসরে কাজে বুলিঝেয় দাও ।
            সিন্ধ ও সমােসরে ২িটি পরাথর্ণকয েণীলখ ।       [১ + ১ + ৩ = ৫]
১৪.১.২  সািধত ধাতুল কােক বেল ? সািধত ধাতুল কত প্রশ্নকারে ও িক িক ? প্রশ্নেতযক প্রশ্নকােরেরে উদাহরেণ 
দাও ।       [১ + ১ + ৩ = ৫]
১৪.১.৩  অর্বযয় শেব্দটরে সাধারেণ অর্থর্ণ কী ? প্রশ্নেয়াগ ৈবিশষ্ট্য অর্নুলসােরে অর্বযয়েক কয় ভােগ ভাগ করো য ায় 
ও িক িক    [২ + ৩ = ৫]
১৪.২  েণীয েকােনা ৩িটি প্রশ্নেশ্নেরে উত্তরে দাও                              [ ৩  x ৩  = ৯]
১৪.২.১.  বােকযরে মাধযেম প্রশ্নেয়াগ েণীদখাও  [৩ িটি]                 [ ৩  x ১  = ৩]
   আছেবগ সূমচক অর্বযয় ,  সােপরক্ষেপ অর্বযয়,  আছলংকািরেক অর্বযয় , বাকযান্বয়ী অর্বযয় , সংেয াজেক অর্বযয়, 
সমথর্ণন সূমচক অর্বযয় ।  
১৪.২.২.  িনেদর্ণশ অর্নুলসােরে বাকয পরিরেবতর্ণন করে   [৩ িটি]            [৩  x ১  = ৩]
১৪.২.২.১   ঈশ্বনেরেরে েণীকান কায র্ণ না আছশ্চিয র্ণ ।     (িনেদর্ণশ বােকয )
১৪.২.২.২. য ারো পরিরেশ্রেম কেরে তারো সফল হয় ।    (সরেল বােকয )
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১৪.২.২.৩.  িবেকেল মািস এেস উঠোেন বসল ।     (েণীয ৌিগক বােকয )
১৪.২.২.৪.  গ্রাম েণীছোেটিা, জেিমদারে আছেরো েণীছোেটিা ।    (জেিটিল বােকয )
১৪.২.২.৫. অর্দয সময় অর্তীত হইয়ােছে ।      (েণীনিতবাচক বােকয )
১৪.২.২.৬.  অর্সৎ েণীলাকেক েণীকউ ভােলা বােসনা ।     (প্রশ্নশ্নেেবাধক বােকয )
১৪.২.৩   বােকযরে মাধযেম প্রশ্নেয়াগ েণীদখাও  [৩ িটি]      [৩  x ১ = ৩]
১৪.২.৩.১ অর্কমর্ণক িকয়া , ধ্বননযাত্মক িকয়া, িনতযবতৃ্ত অর্তীত , বতর্ণমান অর্নুলজ্ঞা, পরুলরোঘিটিত ভিবষযৎ, 
একদাপর ধাতুল,         
১৪.২.৪.  নীেচরে শব্দটগুলিল কী কী অর্েথর্ণ বযবহৃত হেয়েছে ?   [৩ িটি]     [৩  x ১ = ৩]
১৪.২.৪.১  কথাটিা বিল বিল কেরেও বলা হয়িন ।  
১৪.২.৪.২.  ভেয় ভেয় থাকেত হয় ।
১৪.২.৪.৩  গরেম গরেম লুলিচ েণীখেয় নাও ।
১৪.২.৪.৪  ওরো মােঠে মােঠে বীজে েণীবােন ।
১৪.২.৪.৫  েণীছেেলটিােক েণীচােখ েণীচােখ রোখেব ।
১৪.২.৪.৬  বেস বেস সময় নষ্ট্ কেরো না ।
১৪.২.৪.৭  মাথায় মাথায় েণীঠোকাঠেুলিক হল ।
১৪.২.৪.৮  কঁািড়ি কঁািড়ি টিাকা কামােচ্ছে ।
১৪.২.৪.৯  েণীয েত েণীয েত গল্পট েণীহাক ।
১৪.২.৪.১০  িছে! িছে! এমন কাজে কেরে ।
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