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অনুচ্ছেদ –
১। প্রাকৃতিক সম্পচ্ছদর অপব্যব্হার ও িার প্রতিচ্ছরাচ্ছের উপায়।
২। খাচ্ছদয ভেজাল।
৩। মািৃোষার গুরুত্ব।
৪। তিষ্টাচার ও ভসৌজনযচ্ছব্াে।
৫। ভমাব্াইল ভ াচ্ছনর সু ল ও কু ল।
৬। মানুচ্ছষর সব্চ্ছচচ্ছয় ব্ড় ব্ন্ধু পতরচ্ছব্ি।
৭। িতপিং মল ব্নাম পাড়ার ভ াচ্ছ া ভদাকান।
৮। কুসিংস্কারমুক্ত মন তিতর করাই তিক্ষার মূল লক্ষয।
পত্র তলখন১। ট তেচ্ছি ভে সব্ তসতরয়াল হয় িা না ভদচ্ছখ কী েরচ্ছের অনুষ্ঠান ভদখা উতচৎ পরামি তদচ্ছয়
শ
ভ াচ্ছ া
ভব্ানচ্ছক পত্র ভলখ।
২। পথ দুর্ শ না এড়াচ্ছি কী কী তনয়ম ভমচ্ছন চলা দরকার িা আচ্ছলাচনা কচ্ছর সদয লাইচ্ছসন্স পাওয়া
দাদাচ্ছক তচটি ভলখ।
৩। মুতিদাব্াচ্ছদ
শ
ভিামার মাতসর ব্াতড় ভেচ্ছি চাও, এব্িং কচ্ছয়কতদন ভথচ্ছক ভসখাচ্ছনর ঐতিহাতসক দ্রষ্টব্য
স্থানগুতল র্ুচ্ছর ভদখচ্ছি চাও। সচ্ছে থাকচ্ছব্ ভিামার এক তপ্রয় ব্ন্ধু। অনুমতি ভচচ্ছয় মাতসচ্ছক একট তচটি
ভলখ।
৪। ভে ভকাচ্ছনা সৃটষ্টমূলক কাচ্ছজ পড়াচ্ছিানা ও কল্পনার সটিক ভমলব্ন্ধচ্ছনর গুরুত্ব আচ্ছলাচনা কর সদয
পড়া একট গচ্ছল্পর ব্ইচ্ছয়র ওপর তেতি কচ্ছর – ব্ন্ধুচ্ছক একট চটি ভলখ।
৫। জীব্চ্ছন উৎসব্ আনন্দ দরকার, তকন্তু অনথক
শ আতিিেয এব্িং খরচ আর জাাঁকজমক ব্জশন কচ্ছরএ তব্ষচ্ছয় আচ্ছলাচনা কচ্ছর ব্ন্ধুচ্ছক একট তচটি ভলখ।
সাতহিয (গদয) –
১। “ভলখার প্রকৃি মূলয ব্ুঝচ্ছল নিু ন ভমচ্ছসাই ব্ুঝচ্ছব্। রচ্ছের মূলয জহুরীর কাচ্ছ ই।“
(ক) কার োব্না? (খ) রে ভকানট আর জহুতর ভক? (গ) ভলখার মূলয নিু ন ভমচ্ছসাই ব্ুঝচ্ছব্ন ভকন?
২। “পৃতথব্ীচ্ছি এমন অচ্ছলৌতকক র্ নাও র্চ্ছ ।“
(ক) কার ভলখা ভকান গচ্ছল্পর অিংি? (খ) অচ্ছলৌতকক র্ না কাচ্ছক ব্চ্ছল? (গ) এখাচ্ছন ভকান র্ নাচ্ছক
অচ্ছলৌতকক ব্লা হচ্ছয়চ্ছ ?
৩। “ভ া মাতস আত্মপ্রসাচ্ছদর প্রসন্নিা তনচ্ছয় ব্চ্ছস ব্চ্ছস তিমোজা আর চা খায়। ভমচ্ছসা শুেু কত ।“

(ক) ভ াচ্ছ ামাতসর আত্মপ্রসাচ্ছদর কারে কী? (খ) ভমচ্ছসা কত
ভকাথায় ব্চ্ছসত চ্ছলন?

খাওয়া াড়া আর কী কচ্ছরন? (গ)িাাঁরা

৪। “এর প্রচ্ছিযকট লাইন আনচ্ছকারা।“
(ক) কার ভলখা ভকান গচ্ছল্পর অিংি? (খ) ভকান ভলখা সম্বচ্ছন্ধ এই উক্তক্ত? (গ) প্রচ্ছিযক া লাইন নিু ন
ভকন?
৫। “মাসখাচ্ছনক পচ্ছরই তকন্তু চাকতর া ভগল িাাঁর।“
(ক) কার কথা ব্লা হচ্ছয়চ্ছ ? (খ) কীচ্ছসর চাকতর? (গ) িাাঁর চাকতর া ভগল ভকন?
৬। “ভসই তদনই প্রথম ভদখলাম িাাঁচ্ছক।“
(ক) কাচ্ছক ভদখার কথা ব্লা হচ্ছয়চ্ছ ? (খ) িাাঁর ভচহারা আর ভব্িেূ ষার ব্েনা
শ দাও। (গ) কচ্ছব্ ভকাথায়
প্রথম ভদখা?
৭।“ ভসব্া করচ্ছি ব্ড় োচ্ছলাব্াচ্ছস।“
(ক) কার সম্বচ্ছন্ধ এই উক্তক্ত? (খ) কাচ্ছদর ভসব্া করচ্ছি তিতন োচ্ছলাব্াসচ্ছিন? (গ) িাাঁর ভসব্ার দুট নমুনা
দাও।
৮। “আচ্ছলাব্াব্ু এখন পাগলাগারচ্ছদ আচ্ছ ন।“
(ক) আচ্ছলাব্াব্ু ভক? (খ) আচ্ছগ তিতন ভকাথায় ত চ্ছলন? (গ) িাাঁর পাগলাগারচ্ছদ স্থান হব্ার কারে কী?
৯। “আো , িু তম এখন ভেচ্ছি পার মহাপাত্র।“
(ক) ভক একথা ব্চ্ছলচ্ছ ? (খ) মহাপাত্র ভক? (গ) িাচ্ছক ভকাথা ভথচ্ছক ভেচ্ছি ব্লা হচ্ছয়চ্ছ এব্িং ভকন?
১০। “অপূব্ িাহার
শ
পতরেচ্ছদর প্রতি দৃটষ্টপাি কতরয়া মুখ ত রাইয়া হাতস ভগাপন কতরল।“
(ক) কার কথা ব্লা হচ্ছয়চ্ছ ? (খ) িার পতরেচ্ছদর ব্েনা
শ দাও। (গ) অপূব্রশ হাতস ভপইচ্ছয়ত ল ভকন?
১১। “এমন ভিা তনিয-তনয়িই র্ চ্ছব্।“
(ক) কার উক্তক্ত? (খ) ভকান র্ নার কথা ব্লা হচ্ছয়চ্ছ ? (গ) এরকম র্ ার কারে কী?
(কতব্িা)
১২। “আয় আচ্ছরা ভব্াঁচ্ছে ভব্াঁচ্ছে থাতক।“
(ক) কারা ভব্াঁচ্ছে ভব্াঁচ্ছে থাকচ্ছব্? (খ) ভব্াঁচ্ছে থাকার অথ কী?
শ
(গ) ভব্াঁচ্ছে ভব্াঁচ্ছে থাকার প্রচ্ছয়াজনীয়িা ভকন?
১৩। “আমাচ্ছদর পথ ভনই ভকাচ্ছনা
আমাচ্ছদর র্র ভগচ্ছ উচ্ছড়।“
(ক) কার ভলখা ভকান কতব্িার অিংি? (খ) কতব্ ভকান প্রসচ্ছে এ কথা ব্চ্ছলচ্ছ ন? (গ) এই অব্স্থায় কতব্
কী পরামি তদচ্ছয়চ্ছ
শ
ন?
১৪। “ভিাচ্ছন ভকারাচ্ছনর সুরাহর সচ্ছে
উপতনষচ্ছদর মন্ত্র
সকাচ্ছল প্রোিচ্ছ তরর সচ্ছে ভোচ্ছরর আজান

একাকাচ্ছর তমতলচ্ছয় োচ্ছে।“
(ক) কার ভলখা ভকান কতব্িা? (খ) এই অিংচ্ছি ভে দুই তব্পরীি তচত্র আাঁকা হচ্ছয়চ্ছ িার িাৎপে কী?
শ
১৫। “হাওয়াতব্লাসী তিনচ্ছজাড়া ভচাখ আ ভক ভগল ভেচ্ছম।“
(ক) কার ভলখা ভকান কতব্িার অিংি? (খ) হাওয়াতব্লাসী িব্দট র অথ কী?
শ
(গ) তিনচ্ছজাড়া ভচাখ ভকান
ভেচ্ছম আ চ্ছক ভগল?
১৬। “পুব্ আকাচ্ছি আচ্ছে েীচ্ছর আচ্ছলার ভর্াম া ভখাচ্ছল।“
(ক) আচ্ছলার ভর্াম া ভখালার মাচ্ছন কী? (খ) ভকাথায় আচ্ছলার ভর্াম া খুলচ্ছ ও কখন? (গ) আচ্ছলার
ভর্াম া ভখালার সচ্ছে সচ্ছে কী র্চ্ছ ?
১৭। প্রসে উচ্ছেখ কচ্ছর ব্যাখযাাঃ(ক) “সহজ কচ্ছর ব্াাঁচা তক আর খাাঁচাচ্ছি সম্ভব্?”
(খ) ব্নেূ তমর ওপাচ্ছর ভকান মচ্ছনােূ তমর দ’য়
ু সুর

াসুর, র্ুসুর র্াসুর স্বচ্ছে কথা হয়।“

(গ) “এমন একট ভদচ্ছি আসচ্ছল সক্কচ্ছল পথ হারায়।“
(র্) “আমাচ্ছদর পথ ভনই আর
আয় আচ্ছরা ভব্াঁচ্ছে ভব্াঁচ্ছে থাতক।“
(ঙ) “আমরা তেখারী ব্াচ্ছরামাস।“
(চ) “ভিামার পাতন আর আমার জল জীব্চ্ছনর জনয
একসচ্ছে একাকাচ্ছর েচ্ছর তন।“
( ) জগৎচ্ছজাড়া সুখ আর দুতনয়াচ্ছজাড়া িাতির জচ্ছনয
একাসচ্ছন একাকাচ্ছর প্রাথনা
শ করচ্ছ ন।“
১৮। M.C.Q.
(ক) অতব্নািব্াব্ু একজন – িাক্তার/ নামজাদা উতকল/ তসতেল সাচ্ছজশন।
(খ)”ভেচ্ছহর কাঙাল ভব্চারা।“ – ভক?
আচ্ছলাব্াব্ুর কুকুর া / অতব্নািব্াব্ুর ভ চ্ছল / আচ্ছলাব্াব্ু।
(গ) “সূচীপচ্ছত্রও নাম রচ্ছয়চ্ছ ”প্রথম তদন (গল্প) শ্রীিপন রায় / প্রথম আচ্ছলা (গল্প) শ্রীিপন রায়/ প্রথম তদন(গল্প) শ্রীিপন কুমার রায়
(র্) ভ াচ্ছ ামাতস কী তনচ্ছয় ব্চ্ছস চা আর তিমোজা খায়?
আত্মপ্রসাচ্ছদর হাতস/ কাপচ্ছে / গচ্ছল্পর ব্ই।
(ঙ) তগতরি মহাপাচ্ছত্রর চুতড়দার পাঞ্জাব্ী কী রচ্ছঙর?
নীল / রামেনু / ভসানাতল।

(চ) রামদাচ্ছসর মচ্ছি পুতলচ্ছির কাজ কী?
প্রকৃি অপরােীচ্ছক েরা / ব্ুচ্ছনা হাাঁস েরা / ভকাচ্ছনা কাজ না করা।
(রাজকাতহতন)
১৯। “মচ্ছন মচ্ছন োব্চ্ছিন, েতদ একট সেী পাই”
(ক) ভক একথা োব্চ্ছিন? (খ) ভকন তিতন এ কথা োব্চ্ছিন? (গ) ভিষ পেি
শ তিতন ভকমন সেী পান?
২০। “সমে জ্বালােন্ত্রো ভথচ্ছক মুক্ত হয়র আজই ভিামার চরেিচ্ছল আমার মরে ভহাক!”
(ক) কার উক্তক্ত? (খ) ভকান জ্বালা েন্ত্রোর কথা তিতন ব্চ্ছলচ্ছ ন? (গ) কী োচ্ছব্ িাাঁর মচ্ছনাব্াসনা পূে হয়?
শ
২১। “সূচ্ছেরশ ব্রপুত্র তিলাতদিয অে ভগচ্ছলন।“
(ক) ব্রপুত্র মাচ্ছন কী? (খ) তিলাতদিযচ্ছক সূচ্ছেরশ ব্রপুত্র ব্লা হচ্ছয়চ্ছ ভকন? (গ) কীোচ্ছব্ তিতন অে
ভগচ্ছলন?
২২। “সন্নযাতসনী রানীর ভকাচ্ছল অন্ধকার গুহায় রাজপুচ্ছত্রর জন্ম হল।“
(ক) সন্নযাতসনী রানী ভক? (খ) রাজপুচ্ছত্রর নাম কী? (গ) ভকন এোচ্ছব্ রাজপুচ্ছত্রর জন্ম হল?
২৩। “তকন্তু হায়, রাজার র্র তচরতদন অন্ধকার, তচরকাল িূনয ত ল।“
(ক) ভকান রাজা? (খ) রাজার র্র তচরতদন অন্ধকার আর িূনয ত ল ভকন? (গ) কী োচ্ছব্ রাজা িা পূে শ
করার ভচষ্টা কচ্ছরন?
২৪। “েনয ভগাহ! েনয িার োচ্ছলাব্াসা!”
(ক) ভগাহ ভক? (খ) ভক এমন ভেচ্ছব্ত ল? (গ) িাাঁর এমন োব্ার কারে কী?
২৫। (সিংতক্ষপ্ত উির)
(ক) তিলাতদিয ভকান ভদচ্ছির রাজা?
(খ) ভেচ্ছঙ োওয়া সূরেমক্তন্দরট চ্ছক তিলাতদিয কী রূপ তদচ্ছয়ত চ্ছলন?
(গ) সুোগা ভকাথা ভথচ্ছক ব্েেীপুচ্ছর এচ্ছসত চ্ছলন?
(র্) চাাঁচ্ছদর আচ্ছলা গাচ্ছয়ব্ীর মাথা ভথচ্ছক েীচ্ছর েীচ্ছর সচ্ছর োওয়ায় সুোগা কী ইতেি ভপচ্ছয়ত চ্ছলন?
(ঙ) ভদব্িার ব্চ্ছর কী হয় না?
(চ) পারচ্ছদরা ভকান ভদি ভথচ্ছক এচ্ছসত ল?
( ) সূেচ্ছদচ্ছব্র
শ
রথট র নাম কী ত ল?
(জ) পুষ্পব্িী ভকান ভদচ্ছির রাজকনযা?
(ঝ) ভকান পাহাচ্ছড়র গাচ্ছয় চন্দ্রাব্িীর রাজপ্রাসাদখাতন?
(ঞ) মহারাচ্ছজর তচটি এচ্ছল রাতন পুষ্পব্িী একট রাখাল ব্ালকচ্ছক কী উপহার তদচ্ছয়ত চ্ছলন?
( ) তব্ন্ধয পব্চ্ছির
শ
তিখচ্ছর ভকান ভদব্ীর মক্তন্দর?
(ি) মহারাচ্ছজর জচ্ছনয রাতন একট চাদচ্ছর কীচ্ছসর তব্ আাঁকত চ্ছলন?

(ি) ভগাচ্ছহর জন্ম ভকাথায় হচ্ছয়ত ল?
(ঢ) েীলরাজার রাজপ্রাসাদট ভকমন ত ল?
(ে) রাজপুি তসনয ভকন ভেচ্ছব্ত ল ভে ভগাহই িার আশ্রয়দািা ব্ুচ্ছড়া মাণ্ডতলকচ্ছক ভগাহই হিযা
কচ্ছরত চ্ছলন?
(ি) রাজা মাণ্ডতলচ্ছকর ভ াচ্ছ া োই ভকাথা ভথচ্ছক ত চ্ছর এচ্ছসত ল?

