
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শ্চিক্ষা পর্ষদ 

অনুিীলন পত্র ( শ্চসশ্চনয়র মাদ্রাসা)                                           

             শ্চবর্য় -- বাাংলা  

             শ্রেশ্চি -- দিম 

 

১। কম-শ্রবশ্চি ২০ টি িব্দের মব্দযে নীব্দের প্রশ্নগুশ্চলর উত্তর শ্রলব্দ াোঃ     

১.১ "তপন শ্রেন শ্রকাথায় হাশ্চরব্দয় োয় এইসব কথার মব্দযে।" -- শ্রকান্ কথার মব্দযে তপন হাশ্চরব্দয় োয় ? 

১.২ তপব্দনর শ্রল া শ্রকান্ গল্প শ্রকাথায় প্রকাশ্চিত হয় ? 

১.৩ "শ্রস জানত না" -- শ্রস কী জানত না ? 

১.৪ "শ্রস াব্দন ছশ্চ়িব্দয় রইল" -- শ্রকাথায় কী ছশ্চ়িব্দয় রইল ? 

১.৫ "কলম তাব্দদর কাব্দছ আজ অস্পৃিে।" -- কলম কাব্দদর কাব্দছ আজ শ্রকন         অস্পৃিে ? 

১.৬ "আমাব্দদর ইশ্চতহাস শ্রনই।" -- একথা বলা হব্দয়ব্দছ শ্রকন ?          

১.৭ "শ্রসই শ্রহাক শ্রতামার সভ্েতার শ্রির্ পুিেবািী।।" -- 'শ্রির্ পুিেবািী'টি কী ? 

১.৮ "প্রােীব্দনরা বলব্দতন --"। -- প্রােীব্দনরা কী বলব্দতন ? 

১.৯ বেশ্চতহার কতষ া কাব্দক বব্দল ? উদাহরি দাও। 

১.১০ শ্চবভ্শ্চি কাব্দক বব্দল ?  

১.১১ অনুসগষ কাব্দক বব্দল ? অনুসব্দগষর অনে নাম কী ? 

১.১২ সমযাতুজ কমষ কাব্দক বব্দল ? উদাহরি দাও। 

১.১৩ অ-কারক কাব্দক বব্দল ? 

 

২। প্রসঙ্গ শ্চনব্দদষিসহ কম-শ্রবশ্চি ৬০ টি িব্দে নীব্দের প্রশ্নগুশ্চলর উত্তর শ্রলব্দ াোঃ                                      

২.১ "শ্রমব্দসার উপেুি কাজ হব্দব শ্রসটা।" -- শ্রকান্ কাব্দজর কথা বলা হব্দয়ব্দছ ? শ্রস কাজ শ্রির্পেষন্ত উপেুি শ্চছল শ্চকনা শ্রলব্দ া।                                            



২.২ 'অসু ী একজন' কশ্চবতায় শ্রদবতাব্দদর কী পশ্চরিশ্চত হল ? এ ঘটনা কীব্দসর সাক্ষে শ্রদয় ?  

২.৩ "আমাব্দদর পথ শ্রনই শ্রকাব্দনা" -- 'আমাব্দদর' বলব্দত কাব্দদর কথা বলা হব্দয়ব্দছ ? উশ্চিটির তাৎপেষ শ্রলব্দ া।     

২.৪ "আমাব্দদর শ্চছল সহজ কাশ্চল ততশ্চর পদ্ধশ্চত।" -- এই পদ্ধশ্চতর বিষনা দাও।       

 

৩। কম-শ্রবশ্চি ১৫০ িব্দে নীব্দের প্রশ্নগুশ্চলর উত্তর শ্রলব্দ াোঃ   

৩.১ "সশ্চতেই তপব্দনর জীবব্দনর সুব্দ র শ্চদনটি এল আজ ?" -- ক ন তপব্দনর এরূপ উপলশ্চি হব্দয়শ্চছল ? এই 'সুব্দ র শ্চদনটি' 

তপব্দনর কাব্দছ শ্রির্পেষন্ত কীরূব্দপ যরা শ্চদব্দয়শ্চছল তা সাংব্দক্ষব্দপ শ্রলব্দ া।    

৩.২ 'আয় আব্দরা শ্রবেঁব্দয শ্রবেঁব্দয থাশ্চক' কশ্চবতায় কশ্চব কাব্দদর 'শ্রবেঁব্দয শ্রবেঁব্দয' থাকব্দত বব্দলব্দছন ? কশ্চব 'শ্রবেঁব্দয শ্রবেঁব্দয' থাকার 

প্রব্দয়াজনীয়তা অনুভ্ব কব্দরব্দছন শ্রকন তা কশ্চবতা অনুসরব্দি শ্রলব্দ া।                                                              

৩.৩ "আিেষ, সবই আজ অবলুশ্চির পব্দথ।" -- শ্রকান্ শ্চজশ্চনস আজ অবলুশ্চির পব্দথ বব্দল প্রাবশ্চিক মব্দন কব্দরব্দছন ? তােঁর আিেষ 
হবার কারি কী ?             

৩.৪ েশ্চলত গব্দদে বঙ্গানুবাদ কব্দরাোঃ             

The real heroes are those whom the world does not know. They work among the poor, among the 

distressed. They can not expect any reward from them. They are moved by the sufferings of others and 

their main objects is to relieve those sufferings. This is the work of love. They do not hanker after fame, 

nor do they want position or money. 

 

 

 

__________________________ 

ছাত্রছাত্রীরা বাশ্চ়িব্দত শ্চনব্দজর শ্চবর্য়শ্চভ্শ্চত্তক  াতায় প্রশ্নগুশ্চলর উত্তর শ্চল ব্দব এবাং মাদ্রাসা  ুলব্দল শ্চিক্ষক/শ্চিশ্চক্ষকার কাব্দছ জমা 

শ্রদব্দব।  

বাশ্চ়ির শ্রভ্তব্দর করব্দল বাস, দরূ হঠব্দব কব্দরানা ভ্াইরাস। 


