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Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।
The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
1 mark-20 words / 2 marks-30 words / 2.5 marks-40 words / 3 marks-50 words /4 marks-60 words
5 marks-100 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words.

১।

‘আমার কিফয়ৎ’ কিবতায় নজrল ইসলাম কােদর কােছ কী কিফয়ৎ িদেয়েছন ? সিট কিবতা
অবলmেন িনেজর ভাষায় লেখা।

৫

অথবা
‘গ ার জায়াের এেস লােগ
১+২+২=৫
ভlার তীেরর sশ’
— কান্ pসে কিবর এই মnব ? ‘গ ার জায়ার’ বলেত িতিন িক বুিঝেয়েছন ? ‘ভlার তীেরর
sশ’ কথািটর তাৎপয িক ?
২।

‘আমার িব াস, িশkা কউ কাউেক িদেত পাের না।
সুিশিkত লাকমাtই sিশিkত।’
— কান্ pসে এই মnব করা হেয়েছ ? মnব িটর অnিনিহত তাৎপয িবে ষণ কেরা।

১+৪= ৫

অথবা
‘ বjািনক বুিd’ pবেnর রচিয়তার নাম লেখা। ‘ বjািনক বুিd’ বলেত িক বাঝায় ? িবjাপনেক ১+১+১+২
pাবিnক কন ‘আpবাক ’ বেলেছন ? তা িকভােব kমশ মানুেষর িবচারবুিdেক আcn কের ফেলেছ
=৫
সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
৩।

‘অভাগী’ ক ? তার sগলােভর বাসনা হেয়িছল কন ? এই বাসনার পিরণিত িক হেয়িছল ?
অথবা
‘ইjত’ গেl সুিমtার ইjেতর লড়াই ও তার ব থতার কািহনীিট সংেkেপ লেখা।
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৪।

ভাবসmpসারণ কেরাঃ

৫

‘‘ধেমর নােম মাহ এেস যাের ধের,
অn স জন, মাের আর ধু মের।’’
অথবা
৫

সংিkpসার লেখাঃ
সুখ pিতিদেনর সামgী, আনn pত েহর অতীত। সুখ শরীেরর কাথাও পােছ ধূলা লােগ বিলয়া
সংkিচত, আনn ধূলায় গড়াগিড় িদয়া িনিখেলর সে আপনার ব বধান ভািঙয়া cরমার কিরয়া দয়।
এইজন সুেখর পেk ধূলা হয়, আনেnর পেk ধূলা ষণ। সুখ পােছ িকছু হারায় বিলয়া ভীত, আনn
যথাসবs িবতরণ কিরয়া tp; এইজন সুেখর পেk িরkতা দািরd , আনেnর পেk দািরdই ঐ য।
সুখ ব বsার বnেনর মেধ আপনার ী k সতকভােব রkা কের। আনn-সংহােরর মুিkর মেধ
আপন সৗnযেক উদারভােব pকাশ কের। এইজন সুখ বািহেরর িনয়েম বd, আনn স বnন িছn
কিরয়া আপনার িনয়ম আপিনই সৃি কের। সুখ সুধা kর জন তাকাইয়া বিসয়া থােক, আনn dঃেখর
িবষয়েক অনায়ােস পিরপাক কিরয়া ফেল। এইজন কবল ভাল kর িদেকই সুেখর পkপাত, আর
আনেnর পেk ভালমn dইই সমান।
৫।

৫

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) কেলেজর pিত া িদবেসর অনু ান উপলেk ছাt-সংসেদর পk থেক একিট ভাষণ pstত কেরা।
(খ) তামার মহািবদ ালেয় আnঃেজলা kীড়া pিতেযািগতা আেয়াজন করা হেয়েছ — এ িবষেয় একিট
আমntণপt রচনা কেরা।
(গ) এলাকায় pািsেকর ক ািরব াগ ব বহার িনিষd করা হেলা — এই মেম মহkমা শাসেকর পk থেক
একিট িবjিp রচনা কেরা।
(ঘ) ছাtেদর রাজনীিতেত অংশgহেণর িবষেয় মহািবদ ালেয়র অধ েkর সে
কাlিনক সাkাৎকার pstত কেরা।
——×——
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কেথাপকথেনর একিট

