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সৃজনশীল প্রশ্ন : 

১। লিলি দলিদ্র িলিবারিি মেরে লিন্তু মেধাবী । লিত্রাঙ্করে তাি গভীি েরোর াগ । তাই মে শহরিি 

োে িিা লিত্রলশল্পী উোরদবীি িারে লিত্রাঙ্গে লশখরত লগরেলেি । লিন্তু লিলি দলিদ্র বরি উোরদবী 

তারখ লিত্রঙ্কে লশখােলে । লিলি বালিরত এরে উোরদবীরি গুরু েরে িরি লিত্রাঙ্কে অনুশীিে শুরু 

িরি । এরত এিলদে মে শহরিি োেিিা লশল্পী হরে  াে । 

ি. ‘লহিণ্যধনু’ িারদি িাজা লেরিে ? 

খ. অধ্যবোে বিরত িী মবাঝাে ? ব্যঅখ্যা িি ।  

গ. উদ্দীিরিি লিলিি োরে মতাোি িাঠ্যপুস্তরিি িাি লেি খঁরজ িাও ? ব্যাখ্যা িি । 

ঘ. উদ্দীিরিি লিলিি োফরেি লিেরে িরেরে অধ্যবোে – উত্তরিি েিরে যুলি দাও  

২। অল্প বেরে লবরে হরে  াওোে উচ্চ োধ্যলেি িিীোে অংশ মেওোি ইরে স্বপ্নই িরে  াে আশা 

মদবীি। মেরিি উৎোরহ এখে লতলে তাি স্বপ্ন বাস্তবােরে আগ্যহী হরেরেে। েন্তােতূল্য 

েহিাঠীিরদি িাঠ্ গ্রহে, স্বােী ও শ্বশুিবালিি মিািরদি লবদ্রুি এবং িািা-প্রলতরবশীি ঠ্া া ও 

টিপ্পেীরি উরিো িরি উচ্চ োধ্যলেি িিীোে কৃলতরেি োরে উত্তীণ লতলে আবািও প্রোণ িিরিে, 

মিষ্টাে েব হে । 

ি. লেষারদি িাজাি োে িী ? 

খ. অদ্যবোে বিরত িী মবাঝাে ? 

গ. আশা মদবী অধ্যবোেী এিিব্যরিিীভারব অনুেিণ িরিরে ? ব্যাখ্যা িি । 

ঘ. েোজ জীবরে আশা মদবী ও এিিরব্যি আেত্তীকৃত গুণটিি প্রভাব লবরেষণ িি । 
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বহুলেব বািলে প্রশ্ন : 

 ১। মিৌিালণি যুরগ মি মদশরপ্ররেি িলিিে লদরেলেি ? 

     ি. প্রীলতিতা   খ. লবদুিা   গ. িাণী িােেলণ   ঘ. ক্ষুলদিাে 

২। লহিণ্যধনুি পুরত্রি োে িী ? 

ি. এিিব্য   খ. প্রহ্লাদ   গ. অলভেনুয    ঘ. িণ ব  

৩। োত্র জীবেরি লিরেি দ্বািা েফি িিা  াে ? 

ি. ধধর্য্ব   খ. এিাগ্রতা   গ. অধ্যবোে   ঘ. মিষ্টা 

৪। িাত ববী বাজুে মিাে বংশীে িাজা লেরিে ? 

ি. সূ ব বংশীে  খ. কুরু বংশীে  গ. িন্দ্র বংশীে   ঘ. িান্ড বংশীে  

৫। িাবণ মিাে মুলেি োলত ? 

ি. িশ্যি   খ. পুিস্তয   গ. িযবে    ঘ. দুব বো 

৬। অধ্যবোে হরে িতিগুরিা – 

ি. িারজি েেলষ্ট  খ. গুরণি েেলষ্ট  গ. তযারগি েেলষ্ট   ঘ. েেরেি েেলষ্ট 

৭।  মদবতারদি উচ্চ েম্মরেি প্রতীি মিােটি ? 

ি. ফুরিি োিা  খ. িন্দে   গ. মুকুট    ঘ. ধেবদ্য 

৮।  হলস্তোপুরিি িাজা লেরিে –  

ি. ধৃতিাষ্ট্র   খ. িংে   গ. িান্ডু    ঘ. দূর াধে  

৯। মি জন্মান্ধ লেরিে – 

ি. দুর বাধে   খ. িান্ডু   গ. যুলধলিি    ঘ. ধৃতিাষ্ট্র 

১০। অধ্যবোে িেটি গুরণি েেলষ্ট ? 

ি. ১টি   খ. ২টি   গ. ৩টি   ঘ. ৪টি 
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