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বিষয়ঃ বিোধ পরীক্ষণ , িচন   

১) নীচের অনুচেদটি পচে ননম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও। 

 দদশ সম্বচে একটি কথা িুব স্পষ্ট কচর বুঝচত হচব – দদশটা দকবি মাটি নদচে গো নে।মানুষ 
নদচেও গো । দদশচক ভাচিাবাসচত হচব। মচন রািচত হচব দে, দদচশর সব োইচত বচো সম্পদ হি 
দদচশর মানুষ, দদচশর জনবি একটা মস্ত বচো বি। ভারতবষষ আকাচর কত বৃহৎ তা আমাচদর 

জানা আচে। জনসংখ্যার নদক দথচকও ভারতবষষ পৃনথবীর বৃহত্তম দদশগুনির অন্যতম। দতামরা 
দবাধহে জাচনা, এচদচশ প্রাে একচশা দকাটি দিাচকর বাস। সারা পৃনথবীর দিাকসংখ্যা ধরচি দদিা 
োে, তার প্রাে এক-ষষ্াংশ বাস কচর ভারতবচষষ। অথষাৎ প্রচতেক েেজন মানুচষর মচে এক জন 
ভারতবাসী। গবষ করার মচতা বচট; নকন্তু সবসমে সংখ্যাচতই কাজ দদে না, দদিে দতা মাত্র পাাঁে 
দকাটি ইংচরজ ভারতবাসীর উপর কত বৎসর রাজত্ব কচর দগি। এর একমাত্র কারণ আমাচদর 
ননচজচদর মচে দকাচনা একতা নেি না। 

বেনী দথচক সঠিক উত্তরটি দবচে ননচে দিচিাোঃ   

অ) দদশ সম্বচে দে কথাটি বুঝচত হচব – ( দদশটি মানুষ নদচে গো / দদশটি দকবি মাটি নদচে 
গো / দদশটি মাটি ও মানুষ দইু নদচে গো ) 

আ) দদশচক ভাচিাবাসচত হচি আচগ- ( মাটিচক ভাচিাবাসচত হচব / মানুষচক ভাচিাবাসচত হচব / 
দকানটাই নে )। 

ই) দদচশর সব োইচত বচো সম্পদ – ( দদচশর মাটি / দদচশর পতাকা / দদচশর মানষু )। 

ঈ) ভারতবাসীর উপর কত বৎসর রাজত্ব কচর দগি-( ইংচরজরা  / ফরাসীরা / জামষানরা )। 

উ) ‘বৃহত্তম’- শব্দটির নবপরীত শব্দ দিচিা।_____________________________________ 

 

 



২) ক) বেন বিচত তুনম নক দবাচঝা ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

   ি) বাংিা ভাষাে নক নিবেন আচে ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

   গ) এক বেন কাচক বচি ? একটি উদাহরণ দাও। 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

   ঘ) বহুবেন কাচক বচি ? একটি উদাহরণ দাও।                                   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

৩) নীচে দদওো বাকেগুনির দরিানিত পদগুনি দকানটি দকান বেন দিিোঃ 

   ক) হারগানে দসানা নদচে ততনর। 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  ি) দক দক এিাচন আসচব ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

  গ) আকাচশ একফানি োাঁদ উচেচে। 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  ঘ) দেচিটা বচো পানজ। 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    



৪) বহুবেচন রূপান্তনরত কচরাোঃ 

ওচক___________________________________________________________________  

উহা_______________________________________________________________________ 

জি_______________________________________________________________________                                                   

তরু_______________________________________________________________________  

আমাচক____________________________________________________________________ 


