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                     (ক-অংশ )
১। তলত িদয়া অনুে�দেটা পিঢ় িন�িলিখত ��সমূহৰ উ�ৰ িলখা--
   ভাৰভীয় সং�� িত এক িবৰাট সম�য়ৰ ব� । আয� অনায� মংেগালীয় �ািবড় এেন তৰহৰ িবিভ� �সাঁত
উপ-�সাঁত লগলািগ ভাৰতীয় সং�� িতৰ  ৰচনা �হেছ। ইয়াৰ উপিৰও অতীজেত �ীক শক �ন আিদ নানা
মানৱপু� চােম চােম ভাৰত ভ� িমৈল আিহিছল আ� ইয়াত িনগাজীৈক বাসভ� িম বািছ �লিছল ।পুৰিণ ভাৰত
বুৰ�ী �যেনৈক অিভযানৰ বুৰ�ী �তেনৈকেয় সম�য়ৰ বুৰ�ী ।ভাষাত�
সামািজক- ৰাজৈনিতক আদশ�  সািহত� িশ�কলা দশ�ন ইত�ািদ ���ত এক িবৰাট সম�য়ৰ সৃি�  �হেছ ।এই
সম�েয় ভাৰতীয় সং�� িতৰ ��প  �কাশ কেৰ   ।   সং�� িতৰ অিবি�� ধাৰাই �হেছ ভাৰতীয় জীৱনৰ মূল
স�দ। ইয়াৰ �বাহ বাধাহীন গিতৰ �বাৱঁতী সুঁিত ।ই  অতীজৰ পৰা এেকৰােহ িনৰিৱি��ভােব �ব আিহেছ।
সমাজৰ ওপৰত �াকৃিতক  পিৰেব�নৰ সাঁচ পৰােটা �ভািৱক কথা ভাৰতীয় �ভৗেগািলক জীৱন �বিচ��ময়।
এফােল �কান ম�ভ� িম ;আনহােত �মৗচ�মীৰ তা�ৱ নৃত�।এফােল পব�তমালাৰ উ� িশখৰ; আনফােল �যাজন
ব�া� সমতল ভ� িম। �াকৃিতক দশৃ�াৱলীৰ পাথ�ক� জলবায়ুৰ পাথ�ক� জীৱনৰ গিতধাৰাৰ ��বিচ�� ইত�ািদৰ সৃি�েয়ই
ভাৰতীয় জীৱন ।ভাৰতীয় মেন �াকৃিতক অসাম�স�ক �ীকাৰ কিৰ �লেছ । ভাৰতীয় িবশাল ভ� িমখ�ই একালত
বািহৰৰ ন ন মানৱপু�ক আ�ান জনাইিছল। এিচয়াৰ �চৗিদশৰ পৰা অহা মানৱপু�ৰ �সাঁেত �দশ �ািৱত
কিৰিছল। �েত�েকই ব�ি�গত �িতভা অনুসিৰ সং�� িত ৰচনাত বৰঙিণ �যাগাইিছল। পি�ত ৰা�ল সং�� ত�ায়নৰ
`�ম্ ভল্ গা ট�  গংগা´ নামৰ িকতাপত এই স�ে� ব�ল বণ�না কিৰেছ। 
   সম�ক দিৃ�েৰ চােল �দখা যায় ভাৰত বুৰ�ী �হেছ ৰাজ�ৰ উ�ান-পতন ভঙা -গঢ়াৰ সিবেশষ বুৰ�ী। ইেটাৰ
পাছত িসেটা �গা��ৰ আ�মণ  বা অিভযান ইেটা পিৰয়ালৰ পাচত িসেটা পিৰয়ালৰ শাসনভাৰ �হণ ইত�ািদ
ঘটনােৰ ভাৰতৰ বুৰ�ী ভাৰা�া� ।তথািপ ভাৰতীয় সং�� িতৰ মূল সুঁিত �মব�� মান �সাঁেতেৰ �ব আিছল। 
ক।ভাৰতীয় সং�� িতৰ ��প �কেনদেৰ �কাশ পাইেছ ?   ২
 খ।ভাৰতীয় সং�� িতৰ মূল স�দ িক ?  ২
  গ।ভাৰতীয় �ভৗগিলক জীৱন �কেনদেৰ �বিচ��ময় �পত �কাশ পাইেছ ? ২
  ঘ।�ম ভ�া ট�  গংগা ��ত িকহৰ বণ�না �পাবা যায় ? ২ 
 ঙ। ভাৰতৰ বুৰ�ীত িকহৰ উ�ান-পতনৰ কািহনী সি�িব� �হেছ ?  ২
  চ।ভাৰতীয় সং�� িতৰ সাগৰ �কেনদেৰ ৰিচত �হেছ  ?        ২
ছ।��ৰ সমাথ�ক শ� িক  ?   ১
জ।পুৰিণ শ�েটাৰ িবপৰীত অথ� িক ?  ১
ঝ।তলত িদয়া শ�েটাৰ সি� ভাঙা -      ১       
        সং�� িত     

                       (খ-অংশ )   
২। তলত িদয়া সংেকত বাক�েবাৰৰ আলমত গ� িলিখ তাৰ িশেৰানামা িদয়াৰ লগেত গ�েটাৰ পৰা িক
নীিতিশ�া পালা িলখা ------৫
 �খৰ ৰ'দ ক'�তা পানী নাই কাউৰী এজনীৰ -িপয়াহ লািগেছ -আিলৰ দাঁিতত মািটৰ কলহ তিলত পানী �ঠাঁটেৰ
ঢ� িক নাপায় স� িশল�িট পানী মুখৈল আিহল পানী িপ উিৰ গ'ল।�
                          নাইবা    
তলত িদয়া িয �কােনা এখন ৰচনা িলখা----৫  
ক।গণত� িদৱস।     খ ।    বাতিৰ কাকত 
৩।�তামাৰ িবদ�ালয়ত পালন কৰা িশ�ক িদৱসৰ িদনেটাৰ িবষেয় জনাই এখন �িতেবদন যু�ত কৰা---------৫  
৪। তলত িদয়া িয �কােনা এটা  ফকৰা �যাজনাৰ ভাবাথ� বুজাই িলখা-------৫  
ক।  হাতীেৰা িপচেল পাৱ স�নেৰা বুেৰ নাৱ ।   খ। �চাৰ গেল বুি� বৰষুণ গ'�ল জাপী ।              
৫।�তামাৰ বা�ৱী/ব�ুৈল ঈছপৰ সাধু িকতাপখন িবচািৰ এখন িচিঠ িলখা-------৫



৬। বাক� ৰচনা কৰা-----১×৫=৫  
      �ঠহ পাত       তয়াময়া     �দহামাৰ     তেলতেল          �ফৰপাত

                       (গ- অংশ )  
৭।তলত িদয়া উপসগ� �কইটােৰ এটাৈক শ� িলখা----( িয �কােনা দটুা )  ১×২=২

                    অিধ      অিত     িন        অিভ        �
৮। হক আ� �হ অনুসগ� ব�ৱহাৰ কিৰ দটুা বাক� ৰচনা িলখা--------১×২=২   
৯।িবসগ� সি� কাক �বােল ? উদাহৰণ িদ িলখা----২
  ১০।সি� কৰা আ� সি� ভাঙা --( িয �কােনা দটুা) 
                                                           ১×২=২   
সংগিত    উৎ+�াপন     দগু�ম    িতৰঃ+কাৰ    �
১১।িবপৰীত শ� িলখা  --(িযেকােনা দটুা) --১×২=২
               িবৰহ   কৃ�    জিটল  ��ান                   
১২।িলংগ পিৰবত� ন কৰা--(িয �কােনা দটুা)১×২=২ 
        শৰ  �বা�া  �ডকা  আবু                                 
১৩।�ীৱ িলংগ কাক �বােল ?উদাহৰণ িদ িলখা।--২ 
১৪।এটা শ�ত �কাশ কৰা---১×২=২               
   ক।িয সহজেত জীণ নাযায়------- 
   খ।  যাক   বুিজব পািৰ------      
১৫।বাক� পিৰব�তন কৰা  ---১×৩=৩ 
ক।মেনােযােগেৰ পিঢ়েল পৰী�াত �থম �ান পাবা।
খ ।মই �যিতয়া পেঢ়া িস �তিতয়া �খেল ।                
গ ।িনয়ম মেত ব�ায়াম কিৰবা �তেহ �া�� ভােল থািকব ।                    
১৬।'�কাশ 'শ�েটা িক উপসগ� �যাগ �হ আেছ ?১ 

                            (ঘ-অংশ)                 
১৭।চমু উ�ৰ িলখা----(িযেকােনা চািৰটা) ১×৪=৪   
ক।মাধৱেদেৱ ক'ত শংকৰেদৱৰ �সেত িমিলত হয় ?
খ।আজান ফকীৰক ক'ত সং�ািপত কৰা �হিছল ?
গ।মাধৱেদৱৰ বৰগীতৰ মূল ৰস িক ?  
ঘ।িজিকৰ সমূহৰ ৰচনা কাল িকমান বুিল ধৰা �হেছ?
ঙ।ভেজা মােন িক ?  
চ।নামেঘাষাৰ আন এটা নাম িক ?
১৮।দইু িতিনশাৰীত উ�ৰ িলখা---(িযেকােনা এটা)১×২=২
ক। মাধৱেদৱ ৰিচত নাটসমূহৰ নাম িলখা ।
খ।িজিকৰ শ�ৰ অথ� িবচাৰ কৰা ।
গ।বৰগীতসমূহ ক'ত আ� �কিতয়া পিৰেবশন কৰা হয় ?
ঘ।ম�া িক ? ম�াৰ দৱুাৰত িক ঘাটৰ কথা �কাৱা �হেছ ?    
১৯।ব�াখ�া কৰা--(িযেকােনা এটা)১×৪=৪ 
    ক।কৃপাৰ সাগৰ কৃপা কৰা এক বাৰ।
         কাতৰ কিৰয়া �লেলা শৰণ �তামাৰ ।।
     খ।ৰহমত িগিৰহঁত ত� িম আ�া চাহাব ঐ
            যিদ কৰা দিৰয়াৰ পাৰ ।



২০। �� উ�ৰ বািছ উিলওৱা---(িযেকােনা ৪টা)১×৪=৪
ক।ৰথী�নাথ �গা�ামীৰ জ� �কান চনত-----
 ১।১৯৫৭       ২।১৯৬৭    ৩।  ১৯৭৬              
খ।  কাি�ভৰাম মি�ৰত িকমানটা �� আেছ---
   ১।দেুহজাৰটা  ২।�ডৰেহজাৰটা  ৩। এেহজাৰটা 
গ।১৮৯৯ চনত  তলত িদয়া �কানজন �লখকৰ জ�----
১।িডে��ৰ �নওগ  ২।�হম ব�ৱা ৩।নীলমিণ ফুকন ঘ। িখতাপ মােন---
     ১।স�ান     ২। অস�ান   ৩।অপমান 
ঙ।�কেনকুৱা িশ�া আমাৰ �েয়াজনীয়------
    ১।হােত কােম কৰা িশ�া । ২।সমাজ আ� �দশেসৱা কৰা । ৩।িলখা পঢ়া কৰা িশ�া 
চ।উ�ৰ ভাৰতৰ ভা�য�ত িকহৰ �াদভু� াব সৰহ-----
১।�কাণ  আ� সৰল �ৰখাৰ  ২।বৃ� আ� ব�েৰখাৰ  ৩।ব�েৰখাৰ    
২১।দইু িতিন শাৰীত উ�ৰ িলখা---(িযেকােনা এটা)১×২=২
ক।ছা�সকেল সমাজেসৱা কেৰাঁেত িক িদশত ধ�ান িদয়া উিচত ?
খ।ইছলামীয় ভা�য�ৰ মূল স�দ িক ?
গ।�তলৰ বােব চেলাৱা খনন কায�ত মাডলিগং আিহলা সমূহৰ ভ� িমকা িক ?
২২।ব�াখ�া কৰা--- (িযেকােনা এটা )১×৪=৪ 
ক।সাঁত� িৰবৈল িশিকবৈল হ'�ল পানীত ননমাৈক নহয়।
খ।ভাৰতৰ বুৰ�ী �হেছ ৰাজ�ৰ উ�ান-পতন ভঙা গঢ়াৰ বূৰ�ী ।
গ।ইৰাণৰ ভ�ত�ৰ িবষেয় িলখা ।

২০ ।উ�ৰ--ক।১৯৬৭
                  খ।এেহজাৰটা -
                   গ।িডে��ৰ �নওগ
                    ঘ।স�ান ���
                    ঙ।হােত কােম কৰা িশ�া  
                     চ।বৃ� আ� ব�েৰখাৰ
২১।(খ)উ�ৰ--গঠনৰ ফালৰ পৰা সূ�তা �হেছ ইছলামীয় ভা�য�ৰ মৃল স�দ।�ৰখাৰ লগত �ৰখাৰ
সম�য়--ইয়াতৈক অনাৱশ�কীয় আ� এেকা নাথােক।জ�ািমিত ছিবেবাৰৰ দেৰ এইেবাৰ সৰল।
২২।(গ)উ�ৰ-- ইৰাণৰ ভৃত� �চ�ৰ �তল ভা�ােৰেৰ
ভৰপুৰ।ইয়াৰ ভ�ত� িবিভ� যুগৰ িবিভ� িশলাত �তল আ� �গছ �পাৱা যায় ।পাৰস� উপসাগৰ আ� উ�ৰ
-পি�ম আহবাজৰ�ওচেৰ-পাজেৰ ব�েতা �তলে�� আেছ আ� আনহােত ইৰাণৰ �কইবাখেনা �গছ
উৎপাদনকাৰী �তলে�� আেছ।পাৰস� উপসাগৰীয় এেলকাত মধ�জীিৱ মহাক�ৰ িশলা�ৰত বৃহৎ পিৰমাণৰ
�তল স�দ মজুত
আেছ।
                   ---------------------    
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