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#এইচ.এস.লিস-২০২০ পরীক্ষার_প্রস্তুলি�র_লি�লে ! লি"কা

#রুহুরুলে%�
লি�ষয়: �াং�া প্রথম

উচ্চমাধ্যলিমক পরীক্ষা ভা� ফ�াফলে�র জ�্য প্রস্তুলি�র লি�লে !"�া

সালি%�্য পাঠ ১। গ ্য ২। কলি��া ৩। স%পাঠ ক: উপ�্যাস- �া�সা�ু ৪। �াটক - লিসরাজউলে7ৗ�া 

পূর্ণ!মা� ১০০ মা� �ণ্ট�: (সৃজ�"ী� : ৭০+�হুলি��!াচলি� : ৩০)
প্রশ্নপলে? চারটি (৪) লি�ভাগ থালেক ১১ টি উ7ীপক বে য়া প্রশ্ন থাকলে� । উত্তর চাওয়া %লে�- 

ক) জ্ঞা� মূ�ক �ম্বর- ১, 

খ)বেE�ধুা�� মূ�ক �ম্বর- ২ 
গ) প্রলেয়াগমূ�ক �ম্বর- ৩ 
ঘ) উচ্চ�র  ক্ষ�া �ম্বর- ৪ 

ক লি�ভাগ : গ ্য এ লি�ভালেগ ৪টি উ7ীপলেকর প্রশ্ন থাকলে� ৩ টি উত্তর করলে�। 
খ লি�ভাগ : কলি��া এ লি�ভালেগ ৩ টি উ7ীপক প্রশ্ন থাকলে� ২ টি উত্তর করলে�। 
গ লি�ভাগ : উপ�্যাস এ লি�ভালেগ ২ টি উ7ীপক প্রশ্ন থাকলে� ১ টি উত্তর করলে�। 
ঘ লি�ভাগ : �াটক এ লি�ভালেগও ২ টি উ7ীপক প্রশ্ন থাকলে� ১ টি লি�খলে� ।

বেমাট     ৭     টি     প্রলেশ্নর     উত্তর     E�"্যই     করলে�  ।     
লি�লে"ষ     লি�লে !"�া  :  

@ প্রলি�লি � কম পলেক্ষ ২ ঘণ্টা �াং�া প্রথম প? পাঠ Eভ্যালেস রাখলে�ই। 
@ লি লে� ৫টি কলের �হুলি��!াচলি� প্রশ্ন পরীক্ষা লি লেয় লি�লেজলেক যাচাই করলে� বেটস্ট বেপপার বেথলেক ।
@ আর প্রলি� সপ্তালে% ১০০ মার্ক্স! এর পরীক্ষা E�ু"ী�� করলে�। 
@ �ৃ%স্পলি��ার সকা� ৭ টা %লে� ১০ টার মলেধ্য প্রথম ৩০ লিমলি�ট �হুলি��!াচলি� পলেরর ২ ঘণ্টা ৩০ লিমলি�ট সৃজ�"ী�। 

#যালে র �ক্ষ্য বেসরা ফ�াফ� করা:  বে�ামরা পলুেরা �ইলেয়র স� লি�ষলেয়র উপর এলেক�ালের পলিরচ্ছন্ন ধারর্ণা রাখলে� %লে�। বেয বেয
লি�ষয়গুলে�া E�"্যই পড়লে�: 

#গ ্য : লি�ড়া� , Eপলিরলিচ�া , চাষার  কুু্ষ, আ%�া�, আমার পথ, জী�� ও �ৃক্ষ, মালিস-লিপলিস, �ায়ান্নর লি �গুলে�া, জা ঘুলের বেক� যা�, 

বেরই�লেকাট, ম%াজাগলি�ক লিকউলেরটর, বে�কলে�স। 

#কলি��া : লি�ভীষলের্ণর প্রলি� বেমঘ�া , ঐক�া�, সাম্য�া ী, এই পৃলিথ�ীলে� এক স্থা� আলেT, �া%ালেরই পলেড় মলে�, বেসই Eস্ত্র, 

    আঠালেরা �Tর �য়স,  বেফব্রুয়ালির ১৯৬৯,  আলিম লিকং� লিYর কথা ��লিT,  �ূর� ীলে�র কথা মলে� পলেড় যায়,  বে�াক-

বে�াকাYর, 

    রলেZ আমার E�ালি  Eলিস্থ 

#উপ�্যাস: �া�সা�ু 

#�াটক : লিসরাজউলে7ৗ�া কীভালে� প্রস্তুলি� বে�লে�: 



# প্রথলেম লি�ষয়গ� ধারর্ণা পাওয়ার জ�্য Eধ্যায়টি ভা� কলের পড়লে� বেসটা গ ্য- (  গল্প ও প্র�ন্ধ),  কলি��া,  উপ�্যাস ও �াটক যাই
বে%াক ভা� কলের পড়লে� | মুখস্থ করলে�: 

ক) "ব্দাথ! Eং" 

খ) বে�খক পলিরলিচলি� ( বে�খলেকর জন্ম�ালিরখ, পালির�ালিরক পলিরচয়, মৃ�ু্য স� ও �ালিরখ। 
গ) বে�খলেকর গ্রন্থসমূ%, বে�খলেকর প্রথম প্রকা"�ার �াম, 

ঘ) বেকা� পুরস্কার বেপলেয়লেT� কখ� বেপলেয়লেT� 
ঙ) পাঠ পলিরলিচলি� Eং" পারলে� মুখস্থ করলে�/ ভা� কলের পড়লে� �হুলি��!াচলি�র জ�্য করর্ণীয় 

# মূ� �ইলেয়র লি�ষয় সমূ% ভা� কলের ম�লেযাগ স%কালের �ুলেa �ুলেa পড়লে�। কারর্ণ লি�ষলেয়র মাaখালে� চরলের্ণ চরলের্ণ প্রচুর লিজজ্ঞাস্য
আলেT। 

# "ব্দাথ! সমূ% লি�ষয়গুলে�ার সালেথ বেযগুলে�া বে য়া আলেT বেসগুলে�া লি"খলে�ই %লে�। 

# �হুপ ী সমালিপ্তসূচক প্রলেশ্নর জলে�্য প্রশ্নটা ভা� কলের E�ুধা�র্ণ করার বেচষ্টা কলের বে�ামার লিচYাপ্রসূ� সঠিক উত্তরটা লি��!াচ� করলে�।
আ�ালেরা ��লে�া লিপ্রয় লি"ক্ষাথd কীভালে� উত্তর লি�খলে�?  ঠিক ক্লালেস আলিম বেযভালে� �লে�লিT�াম বেসভালে�ই লি�খলে� E�্যথায় পূর্ণ! �ম্বর
পাওয়া কঠি� %লেয় যালে�। মলে� আলেTলে�া ? আমার লি�লে ! লি"� কাঠালেমা E�ুযায়ী প্রশ্নগুলে�ার উত্তর করলে�। 

মু%াম্ম  রুহু� কালে র 
স%কারী Eধ্যাপক, �াং�া লি�ভাগ 
বে�পজা পা�লি�ক সু্ক� ও কলে�জ চট্টগ্রাম। 
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# য�_বে�লি"_পড়লে�_��_বে�লি"_জা�লে�_পৃলিথ�ীটা_বে�ামার_%লে�।#


