
একাদশ ��িণ বষ� সমাপনী পরী�ার অনুশীলন ��

বাংলা ি�তীয় প�

ি�য় িশ�াথ�রা,

�কমনআ�ছা? অ�নকিদন �তামা�দর �দখা �নই। ক�নার মনর�থ িফ�র যাই �সই ি�য় �া��ণ, �য সবুজ চ�র
এ�তািদন �তামা�দর কলতা�ন মুখিরত িছল।জািন, �তামরাও তৃ�াত� �দ�য় �তী�ার িদন ��ন যা��া।আশা
কির পরম করণাম�য়র কৃপায় ক�রানা িবপয�য় �ক�ট আমা�দর �দখা হ�ব �া�ণা�ল ক�া�া�স। ত�তািদন
িন�জর, পিরবা�রর এবং �দ�শর �া�থ�ই ঘ�র �থ�কা। �তামরা ও �তামা�দর পিরবা�রর জন� �ভকামনা র�লা।

ক�রানার �বি�ক িবপয��য়র ফ�ল জীব�নর িনরাপ�ার জন� �তামা�দর একাদশ ��িণর বষ� সমাপণীর চলমান
পরী�া �িগত করা হ�য়িছল।জীব�ন �ছাট বড় অ�নক অনাকাি�ত পিরি�িতআস�তই পা�র। তা �মাকা�বলা
করার সাহস স�য় ক�র অদম� ল��� এিগ�য় �য�ত হ�ব। তাই �ানাজ�ন ও অনশুীলন অব�াহত রাখ�ব। লক
ডাউন�শ�ষ �� সম�য়ই �তামা�দর বষ� সমাপনীর অসমা� পরী�া স�� করা হ�ব। ঘ�র ব�স অনশুীলন করার
জন� বষ� সমাপনী পরী�ািভি�ক �� িদ�য় আজ�কর পব�িট সাজা�না হ�য়�ছ।

�:১।* অথ� িনভ� র িব�শষ�ণর �কার�ভদ ��লা উদাহরণসহ �ল�খা।

*কম�প�দর ভ� িমকা অনসুা�র ি�য়ার �কার�ভদ উদাহরণসহআ�লাচনা কর।

*আ�বগ শ� কা�ক ব�ল ? উদাহরণসহআ�লাচনা কর।

*�যাজক কা�ক ব�ল ? উদাহরণসহআ�লাচনা কর।

অথবা, িন��রখ �দয়া �য�কান পাঁচিট শ��র ব�াকরিণক শ� ��িণ িনণ�য় কর।

নমনুা �� ০১।

(1) এিগ�য় চ�ল�ছ �িতবাদী িমিছল (2) পড়� িব�ক�ল হাঁট�ত ভা�লা লা�গ

(3) অ�ন�ক ভা�তর বদ�ল �িট খায় (4) আজ নয় কাল �সআস�বই

(5) পয়লা �বশাখ বাঙািলর উৎস�বর িদন (6) শাবাশ! দা�ণ �খল�ছআমা�দর �ছ�লরা

(7) চ�লা �কাথাও �বড়া�ত যাই (8) অিধক �ভাজন অনিুচত

নমনুা �� ০২ । একট� িমটিমট কিরয়া �ু� আ�লা �িল�ত�ছ-- �দয়া�লর উপর চ�ল ছায়া, ��তবৎ
নািচ�ত�ছ।আহার ��ত হয় নাই -- এজন� �কা হা�ত, িনম�িলত�লাচ�ন আিম ভািব�তিছলাম �য, আিম যিদ
�ন�পািলয়ন হইতাম, ত�ব ওয়াটারলু িজিত�ত পািরতাম িকনা।



নমনুা �� ০৩। িন�চর অন�ু�দ �থ�ক পাঁচিট ি�য়া িব�শষণ সনা� কর।

# বাবা সকা�ল �ত �বির�য় �গ�লন। তখন িটপিটপ বৃি� পড়িছল। স�াদ ঘ�র ব�স মন মাতা�না িটিভ অন�ুান
�দখিছল। এ সময় উপ�াপক �হ�স বল�লন, আজ�াব�ণর �থম িদন। বৃি� পড়া �মঘলা িদ�ন িমিলআহ�ম�দর
ক�� জালাল উি��নর সুর করা আধুিনক গান �শানা যাক। হঠাৎ ক�র বাবা িফ�র এ�স চট ক�র ছাতাটা
িন�য়�বির�য় �গল।

�:০২। * �ত��য়র নামসহ �কৃিত ও �ত�য় িনণ�য় কর:

অন�ান�, আ��য়, আিথ�ক, আষা�ঢ়, আি�ক, আতরদািন, ইতরািম, ই��ক, উি�, উ�, উঠিত, উতরাই, উ�,
ঐি�ক, ঐিতহািসক, কলমদািন, কা�া, কত� ব�, কারক, কাব�, কমিত, �খলনা, গমন, গ�ব�, �াম�, গায়ক, গিরমা,
গিত, �গৗরব, ঘাতক, ঘামািচ, চড়াই, চল�, চাত�য�, িচ�িন, িচর�ন, �চিনক,জয়, জনক, �জ�ল,জ�া�, �াতব�,
�ট�কা, ডাকাত, ঢাকাই, ঢা�ক�রী, ত�াগ, তবলিচ, ত�ী, তামা�ট, দশ�ন, �দালনা, দাঁতাল, �দত�, �ািঘমা, �দিনক, ধম�,
ধািম�ক,

অথবা,ব�াসবাক�সহ সমাস িনণ�য় কর:

অনাি�ত, অিব�াস�, অপরা�, অ�হারা�, অনাস�, অ��াণ, অলসত�া, অিহনকুল, অকাতর, অকালমৃত� �,
আক�, আমরণ, আরি�ক, আয়কর, আজকাল, আশীিবষ, উ��ল, উপ�জলা, উ��রা�র, উপক�, কালা�র,
কাজলকা�লা, কানাকািন, কিব��, কদাকার, কাগ�জকল�ম, কলুরবলদ, �খয়াঘাট, �খচর, খাসমহল, ��ভি�,
গ���িমক, গৃহা�র, গাছপাকা, �ামা�র, গা�য়হলুদ, গণ�মান�, গরিমল, গরিমল, িঘ�য়ভাজা, �ঘাড়�দৗড়,
�ঘায়ারিডম, চাঁদমুখ, �চৗরা�া, চা-বাগান, চালাকচত�র, �ছ�লভ�লা�না, ছায়াশীল, �েছলধরা, জনমানব,
�জ�াৎ�ারাত, জীবন�দীপ, জাদকুর, ডাকমা�ল, �ঢঁিকছাঁটা, ি�ফলা, �তপা�র,�তপায়া, ত�ষারশীতল,
তালকানা, ি�ফলা।

�: ০৩। িদনিলিপ

* ক�ল�জ �থম িদ�নর অনভু� িত িবষ�য় একিট িদনিলিপ �ল�খা।

* আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদব�স শহীদ িমনা�র অনভু� িতর বণ�না িদ�য় একিট িদনিলিপ �ল�খা।

অিভ�তা বণ�ন কর:
* বাংলা নববষ� উদযাপ�নর অিভ�তা বণ�ন ক�রা।

*একিট �ামীণ �মলা ঘু�র �দখার অিভ�তা বণ�ন ক�রা।

অথবা, ভাষণ:

* আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস উপল��� একিট ভাষণ �তির কর।
* পড়ার অভ�াস গঠন িবষ�য় পাঠচ�� �ধান অিতিথর ভাষণ �তির কর।



�িত�বদন :

* যানজট সমস�া স��ক� একিট অনসু�ানী �িত�বদন �তির ক�রা।

* ' �ভজাল খা�দ� বাজার সয়লাব ' িশ�রানা�ম �ি�কায় �কা�শর জন� �িত�বদন �তির ক�রা।

িব:�: সিঠক িনয়�ম না িলখ�ল ন�র ক�ম যা�ব, তাই অবশ�ই িনধ�ািরত বই �থ�ক িনয়ম র� কর�ব।

��: ০৪। �বদ�ুিতন িচিঠ:

* �তামার বড় �বা�নর িব�য়�ত িনম�ণ জািন�য় ব�ু�ক �বদ�ুিতন প� ��রণ ক�রা।

* বন�ভাজ�ন যাওয়ায় সকল তথ� জািন�য় ব�ু�দর উ���শ� �বদ�ুিতন প� ��রণ ক�রা।

খু�দ বাত� া

* বাংলা নবব�ষ�র ��ভ�া জািন�য় ব�ু�দর উ���শ� খু�দ বাত� া ��রণ ক�রা।

* অসহায় মান�ুষর জন� আিথ�ক সহ�যািগতার আ�ান জািন�য় ব�ু�দর কা�ছ খু�দ বাত� া ��রণ ক�রা।

িব:�: সিঠক িনয়�ম না িলখ�ল ন�র ক�ম যা�ব, তাই অবশ�ই িনধ�ািরত বই �থ�ক িনয়ম র� কর�ব।

অথবা, প� / আ�বদন প�

* মাদকাসি�র কুফল জািন�য় �ছাট ভাই�ক একিট প� �ল�খা।

* একিট বািণিজ�ক �িত�া�ন ব�ব�াপক প�দ চাকিররআ�বদন প� �ল�খা।

�� ০৫। �য �কান একিট িবষ�য় �ব�ধ রচনা ক�রা।

ক) মানব কল�া�ণ িব�ান খ) বত� মান সভ�তায় িবদ�ু�তর ভ� িমকা

গ) পির�বশ সংর��ণ বনায়ন ঘ) আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস

ঙ) বাংলা�দ�শর �াধীনতা সং�াম চ) পির�বশ দষূণ ও তার �িতকার

সবাই�ক �ীিত ও ��ভ�া জািন�য় আজ�কর অনশুীলন পব� �শষ করিছ।আগামী প�ব� �দখা হ�ব �তামা�দর
�াদশ ��িণর �াক িনব�াচনী পরী�ার অনশুীলন পাঠ িন�য়। সবার িনরাপ�া ও সু� জীবন কামনা করিছ।

মহুা�দআবদলু �মা�মন

সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ


