
২২. ‘ঘন য়ে অসুন’ –ফরয়ত কী বফোঝোয়নো য়েয়ছ?  

ক) জভোটফদ্ধ  েো খ)  ন্যোেযোেণ েো    গ)একতোফদ্ধ েো  ঘ) কতর্ব্যননষ্ঠ েো  

২৩.বরোআয়রয়ক বক অভন্ত্রণ কয়যনছয়রন? 

ক) ফোনণজযভন্ত্রী  খ) ংস্কৃনতভন্ত্রী   গ)বমোগোয়মোগভন্ত্রী  ঘ) জননক্ষোভন্ত্রী 

২৪.ভোদোভ বরোআয়য়রয নোয়চয ভয়ে কী নছয়রো ? 

ক)  গফ য  ঈৎো   খ) অয়ফগ  ঈৎো    গ)োপল্য  অয়ফগ   ঘ) গফ য  অয়ফগ  

২৫.গী দ্য বভোোো বকোন বদয়য বরখক?  

ক) আংল্যোন্ড   খ) জোভ যোনন     গ)আতোনর     ঘ) ফ্রোন্স  

২৬. পূয়ণ যন্দু দনিদোয়যয ননয়চয কোয োয়থ ম্পকয থোকোে নিটি নফয়রোয় ং ননয়েয়ছনছয়রন?  

 ক) ভোস্টোযদো সূম যয়ন   খ) ফীযকন্যো প্রীনতরতো   

গ)নফপ্লফী ক্ষুনদযোভ ফসু    ঘ) বনতোনজ সুবোল  ফসু 

২৭.ভোনতরদোয ভোননক নযফতযয়নয স্বরূ –  

i)োভোনজক বপ্রক্ষোট  ii) অনথ যক দীনতো    iii) ফোিফ জীফনয়ফোধ  

ননয়চয বকোনটি ঠিক?  

ক)  i   iii  খ)  ii  iii  গ)  i  iii  ঘ) i, ii  iii  

ননয়চয ঈদ্দীকটি ড় এফং ২৮  ২৯ নং প্রয়েয ঈত্তয দোঃ  

সুখ, সুখ কনয বেঁদ নো অয-  

মতআ কাঁনদয়ফ মতআ বোনফয়ফ  

ততআ ফোনড়য়ফ হৃদেবোয  

২৮. ঈদ্দীয়কয বোফোথ য বকোন যচনোয অফো প্রকো ননকট্যপূণ য?  

ক)অভোয  থ   খ) বনকয়র     গ) নফড়োর    ঘ) জীফন  বৃক্ষ 

২৯.ঈক্ত ননকয়ট্যয স্বরূ – 

i)সুখ একটি অয়নক্ষক নফলে   

ii) সুখ োধনোে োেো মোে নো  

iii) সুয়খয  বোফনো হৃদেবোয ফোনড়য়ে বদে   

ননয়চয বকোনটি ঠিক?  

ক)  i   iii  খ)  ii  iii গ)  i  iii  ঘ) i, ii  iii  

৩০.বপোযোনস্টেোয তাঁয ফন্ধু ভোনতরদোয়ক নঅ বচনোয কোযণ- 

ক) ছদ্ময়ফ  খ) ংকোয    গ) বগ্নস্বোস্থ্য  ঘ) প্রনতনংো  

 

 

 

 

কোয়জভ অরী স্কুর এন্ড কয়রজ 

দ্বোদ বেণী 

নরোআন মূল্যোেণ বটস্ট - ২০২০ আং 

নফলেঃ ফোংরো  ( নফলে বকোডঃ ১০২) 

ভেঃ  ৫০ নভননট  [ োদৄ  চনরত বোলোয নভেণ দূলণীে। প্রনত প্রয়েয ভোন ডোন োয় রষ্টর্ব্  ]পূণ যভোনঃ ৫০ 

                                       যচনোমূরক প্রে 

১. ঈদ্দীকটি ড়  ননয়চয প্রয়েয ঈত্তয দোঃ 

ফোকী োয়ফ র্ব্োংয়কয ম্যোয়নজোয য়দ চোকনয কয়যন। নফনবন্ন ভয়ে নকছু োদৄ র্ব্ফোেী তাঁয়ক 

 প্রয়রোবন বদনখয়ে নননতকবোয়ফ র্ব্োংক ঋয়ণয জন্য প্রিোফ বদে। ফভে  নতনন তোয়দয নপনযয়ে বদন।  

নকন্তু একফোয তাঁয ভয়ে বরোব এয় মোে। নতনন দ োজোয টোকোয নফননভয়ে এক বরোকয়ক দ রক্ষ  

টোকোয ঋয়ণয র্ব্ফস্থ্ো কয়য বদন। নকছুনদন য নতনন  ধযো য়ড় মোন। বম বরোকটি ঋণ ননয়েনছর ব  

োনরয়ে মোেোে ঋয়ণয ফ টোকো তাঁয়ক বোধ কযয়ত  য়ফ। 

ক) ভোনতরদোয স্বোভীয দফী কী নছর?                        1 

খ) ননভন্ত্রণ বয়ে ভোদোভ বরোআয়র খুন নে বকন?              2 

গ) ঈদ্দীক ফোকী োয়ফ চনযত্রটিয োয়থ ‘বনকয়র’ গয়েয ভোদোভ বরোআয়য়রয চনযত্রটিয  োদৃশ্য- 

 নফোদৃশ্য বদখো।                  3       

 ঘ) ‘ বপ্রক্ষোট  নবন্ন য়র ‘বনকয়র’ গয়েয একটি গুরুত্বপূণ য নদক ঈদ্দীয়ক ঈনস্থ্ত’ – নফয়েলণ 

 কয।                         4 

থফো 

২. ঈদ্দীকটি ড়  ননয়চয প্রয়েয ঈত্তয দোঃ 

ভো-নফয়রোী যণ ক্লোন্ত 

অনভ বআ নদন য়ফো োন্ত  

ময়ফ ঈৎীনড়তয়দয ক্রন্দন বযোর অকোয় ফোতোয় ধ্বননয়ফ নো   

তযোচোযীয খড়্গ কৃোণ বীভ যণভূয়ভ যনণয়ফ  নো 

নফয়রোী যণ ক্লোন্ত, অনভ বআ নদন য়ফো োন্ত  

ক)  ‘ইল যো’ নেদ োভসুর য়কয বকোন ধযয়নয গ্রন্থ?             1 

খ) ‘মখন অভোয কণ্ঠ ফোয়জেোপ্ত  কয়য  ননয়ে মোে’ – র্ব্োখ্যো কয ।          2 

গ) ঈদ্দীয়কয কনফতোংয় কনফয বচতনোয  ‘নুরুরদীয়নয কথো ভয়ন য়ড় মোে’ কনফতোে নুরুরদীয়নয  

বচতনোগত  োদৃশ্য বদখো।              3 

ঘ)  ঈদ্দীয়কয কনফতোংয় কনফয নে বোফনোয কতটুকু োথ যক রূোেন  ঘয়টয়ছ তো‘নুরুরদীয়নয কথো  

ভয়ন য়ড় মোে’ কনফতোফরম্বয়ন নফয়েলণ কয়যো।                                                           ৪ 

৩.  ঈচ্চ ভোেনভক যীক্ষোে োয়য য বনফষ্যৎ নযকেনো ননয়ে দুআ ফন্ধুয ভয়ে ংরো যচনো কয। 10 

থফো 

৪. ‘যোজয়ে ডয়য নো ফীয’- নয়যোনোয়ভ একটি খুয়দ গে যচনো কয ।  



ফহুননফ যোচনন প্রে 

       [প্রনতটি প্রয়েয ভোন -১] 

১.ভোদোভ বরোআয়র বম বনকয়রটি োনযয়ে বপয়রয়ছ তো নকয়য নতনয?  

ক) নকর মুয়ক্তোয   খ) নকর স্বণ য   গ) নকর ীয়যয   ঘ) নকর রূো  

২.নুযরদীয়নয কীয়য প্রতীক?  

ক) পূফ যসূনযয প্রতীক    খ) নচযোেত প্রনতফোয়দয প্রতীক   

গ) োংস্কৃনতক ঐনতয়যয প্রতীক   ঘ) কৃলক বেনণয প্রতীক  

৩.বকোন বরখক ‘র্ব্োচী’নয়য়ফ নফয়ল খ্যোনত জযন কয়যয়ছন?  

ক) োভসুয যোভোন    খ) অবু জোপয ফোেদুল্লো  

গ) অবু বনো বভোিোপো কোভোর  ঘ) নেদ োভসুর ক  

৪.’বযআনয়কোট’ গয়েয টভূনভ বকোন য়য ?  

ক)যংপুয   খ) নয়রট    গ) ঢোকো     ঘ)  যোজোী 

ননয়চয ঈদ্দীকটি ড় এফং ৫  ৬ নং প্রয়েয ঈত্তয দোঃ  

মুনক্তমৄয়দ্ধয নদনগুয়রো নছর বেংকয  ননশ্চেতোে বযো। বকঈ মৄয়দ্ধ কয়যয়ছ প্রোণয়ণ , অফোয বকঈ 

োনকিোনন োনোদোযয়দয বয়ে তোয়দয বতোলোয়ভোদ কয়যয়ছ। অফোয বকঈফো বেয়ক জে কয়য বল ম যন্ত 

মুনক্তমৄয়দ্ধয বচতনোে ঈজ্জীনফত য়েয়ছ।  

৫. ঈদ্দীকটিয়ত মুনক্তমৄয়দ্ধয বচতনোে ঈজ্জীনফত ভোনুলগুয়রোয য়ে ‘বযআনয়কোট’ গয়ে কোয োদৃশ্য 

যয়েয়ছ?  

ক) ড. অপোজ অয়ভদ  খ) নুরুর হুদো  গ) আোক নভেোয   ঘ) অকফয োনজদ  

৬.নুরুর হুদো োয়থ মুনক্তমৄয়দ্ধয বচতনোয োদৃশ্যয নফলেটি বকোন নদক বথয়ক বমৌনক্তক?  

ক)নভনরটোনযয়দয ঠিক ঈত্তয নো বদেো  খ) ননয়জয়ক মুনক্তয়মোদ্ধোয়দয ং বোফো  

গ) ফোমোত্রীয়দয যোজোকোয বোফো    ঘ) নভন্টুয বযআনয়কোটটি যো  

৭. ড.অপোজ অয়ভদ  ঈয়ল্লনখত নপ্রনন্সোর - 

i) সুয়মোগ ন্ধোনী    ii) বদনফয়যোধী     iii) বতোলো     

ননয়চয বকোনটি ঠিক?  

ক)  i   iii  খ)  ii  iii গ)  i  iii  ঘ) i, ii  iii  

৮. নেদ োভসুর য়কয যচনো নে বকোনটি ? 

ক) কভয়রয বচোখ   খ) গণনোেক  গ) যোয়নয গীন নবতয   ঘ) এখোয়ন এখন  

৯.  ‘বযআনয়কোট’ গয়েয  বযআনয়কোটটি কোয?  

ক) নভন্টুয    খ) নুরুর হুদোয   গ) অফদু োত্তোয়যয   ঘ) আোক  

১০. ভোদোভ বরোআয়য়রয জীফয়নয দুযফস্থ্োয জন্য দোেী তাঁয- 

ক) নুকযণনপ্রেতো  খ) ঈচ্চোনবরোল   গ) নফরো জীফনমোন   ঘ) কভ যনফমুখতো  

১১. নুরুর হুদোয নপয়য জন্য কেটি অরভোনয অনো য়েনছর ফয়র জোনোে ? 

ক) ৩টি    খ) ২টি    গ) ৪টি             ঘ) ১টি 

১২. ‘বযআনয়কোট’ গয়ে বক এখন নদনযোত ঈদু যয়ত কথো ফয়র? 

ক) ড. অপোজ অয়ভদ  খ) অকফয োনজদ   গ) আোক নভেোয           ঘ) নভন্টু  

১৩.নুরুর হুদো বকোন নফলয়েয নক্ষক ? 

ক) নজগ্রোনপ   খ) বফোটোনন   গ) ননি            ঘ) বকয়ভনি  

১৪.নপ্রনন্সোর ড. অপোজ ঈনদ্দয়নয মুয়খয যং নযফনতযত  ে বকন?  

 ক) খুনয়ত   খ) বয়ে     গ) ঈয়ত্তজনোে            ঘ) দুনশ্চন্তোে   

১৫. বকোথোে  নবযোভ বৃনষ্ট ড়য়ছ?  

ক) ভোথোয য  খ) ছোতোয য   গ) নযকোয য     ঘ) বযআনয়কোয়টয য  

ননয়চয ঈদ্দীকটি ড় এফং ১৬  ১৭ নং প্রয়েয ঈত্তয দোঃ   

এখয়নো ফীয়যয যয়ক্ত দুঃনখনী ভোতোয শ্রুজয়র 

বপোয়ট ফুর ফোিয়ফয নফোর  চত্বয়য 

হৃদয়েয নযৎ ঈতযোকোে। বআ ফুর অভোয়দয প্রোণ । 

ননযত ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ  অনয়ন্দয বযৌয়র অয দুঃয়খয ছোেোে।  

১৬. ঈদ্দীয়কয ‘বআ ফুর’ অয ‘নূযরদীয়নয কথো ভয়ন য়ড় মোে’ কনফতোয ‘ নুযরদীন’ 

 বম বপ্রযনোর  ঞ্চোয     কয়য - 

i) ো     ii) অত্মতযোগ      iii) বদয়প্রভ   

ননয়চয বকোনটি ঠিক?  

ক)  i   iii  খ)  ii  iii  গ)  i  iii  ঘ) i, ii  iii  

১৭. ঈদ্দীয়কয বোফফস্তু োয়থ ননয়চয বকোন ঙনক্ত োদৃশ্য যয়েয়ছ?  

ক)  বোগো ভোনুল বজয়গ য়ঠ অফোয এ অোে  

খ)  তখন বক থয়ক ঘুয়ভ? বক থোয়ক ববতয়য ? 

গ)  নূযরদীয়নয কথো বমন োযো বদয়   

 ঘ) অফোয নূযরদীয়নয একনদন অনয়ফ ফোংরোে  

১৮. ‘জোয়গো, ফোয়, বকোনয়ঠ ফোে’- এটো বকোন এরোকোয অঞনরক বোলো? 

ক)  ঢোকো   খ)  যংপুয  গ)  যোজোী  ঘ) নদনোজপুয  

১৯. “দোরোয়রয অরয়খল্লোে বছয়ে বগয়ছ বদ”-এখোয়ন দোরোর কোযো? 

ক)  আংয়যজ  খ)  ভেস্বত্বয়বোগী  গ)  যোজোকোয  ঘ) োনোদোয 

২০.’কোরঘুভ’ ফরয়ত কী বফোঝোয়নো য়েয়ছ? 

ক)  রতো   খ)  নবো  গ)  জযো    ঘ) মৃত্যয  

২১. ‘ননরক্ষোয নীয়র তীি ন নদয়ে এত ফড় চাঁদ’- ঙনক্তটিয তোৎম য য়রো- 

i) প্রোকৃনতক নফনচত্রয    ii) নফজোগযণ    iii) নত্যয়নয অগভন  

ননয়চয বকোনটি ঠিক?  

ক)  i   iii  খ)  ii  iii  গ)  i  iii  ঘ) i, ii  iii  

 


