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১. ‘স্বদেদের ভার আমরা প্রদযেদেই এবং প্রতযতেনই গ্রহণ েতরব-যাহাদয আমাদের গ ৌরব ,আমাদের ধমম’। –
উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ) স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’ , আ) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী জাতযর অবনতয’,ই)রবীন্দ্রনাথ

সঠিে

ঠাকুদরর ‘স্বদেেী সমাজ’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

উত্তর-ই
২. ‘সমাজ এেটি

তবদেষ

স্হদল

আপনার

ঐেেটি

প্রযেক্ষভাদব

উপলতি

েতরদল

যাহার

অদজয়

হইয়া

উঠিদব’।উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ) স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’ , আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘স্বদেেী সমাজ’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয
‘স্ত্রী জাতযর অবনতয’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

সঠিে

উত্তর-আ
৩. ‘রাজেই রাজাদে বদ া েদর’ -উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ) স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’ ,আ)রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী
জাতযর অবনতয’, ঈ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘স্বদেেী সমাজ’,

সঠিে

উত্তর-ঈ
৪. ‘বাঙ্গালা ভাষা’-তনবেটির উৎস তনদেম ে েদরা।
অ)স্বামী তবদবোনদের ‘ভাববার েথা’ , আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘োলান্তর’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী
জাতযর অবনতয’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

সঠিে

উত্তর-অ
৫. ‘ভাষা হদে উন্নতযর প্রধান উপায়-লক্ষণ’ -উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘োলান্তর’, আ)স্বামী তবদবোনদের ‘ভাববার েথা’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী
জাতযর অবনতয’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

উত্তর-আ
৬. ‘ভাবই প্রধান ; ভাষা পদর।’
-উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?

সঠিে

অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘োলান্তর’, আ)স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী

সঠিে

জাতযর অবনতয’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

উত্তর-আ
৭. ‘ঈশ্বর যাহাদেই সাহায্ে েদরন,গয্ তনদজ তনদজর সাহায্ে েদর।’-উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘োলান্তর’, আ)স্বামী তবদবোনদের ‘ভাববার েথা’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী

সঠিে

জাতযর অবনতয’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

উত্তর-ই
৮. ‘আতজ োতল অতধোংে গলাদে তেক্ষাদে গেবল িাকুরী লাদভর পথ মদন েদর।’-উদ্ধৃতযটি োর গোন
প্রবদের অন্ত ময?
অ) স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’ ,আ)রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’,ই) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী

সঠিে

জাতযর অবনতয’, ঈ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর ‘স্বদেেী সমাজ’,

উত্তর-ই
৯. ‘তেশুর জনে তপযামাযা –উভদয়রই সমান েরোর।’ –উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ) স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’ , আ) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী জাতযর অবনতয’,ই)রবীন্দ্রনাথ

সঠিে

ঠাকুদরর ‘স্বদেেী সমাজ’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

উত্তর-আ
১০. ‘ধদমমর বুতল লইয়া গয্মন অপধমম সৃষ্ট হয়, গযমতন তবজ্ঞাদনর বুতল লইয়া অপতবজ্ঞান

ত য়া উদঠ।’–

উদ্ধৃতযটি োর গোন প্রবদের অন্ত ময?
অ) স্বামী তবদবোনদের ‘বাঙ্গালা ভাষা’ , আ) গব ম গরাদেয়া রতিয ‘স্ত্রী জাতযর অবনতয’,ই)রবীন্দ্রনাথ

সঠিে

ঠাকুদরর ‘স্বদেেী সমাজ’, ঈ) রাজদেখর বসুর ‘অপতবজ্ঞান’

উত্তর-ঈ
১১. ‘রবাদরর সতহয ________ তমলাইয়া ইবনাইট বা ভলোনাইট প্রস্তুয হয়।’-েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত
েব্দটি হদলা—
অ) নাইতিে অোতসড, আ)

সঠিে

েে , ই) সালতিউতরে অোতসড, ঈ) জল

উত্তর-আ
১২. Law of gravitation-সূত্রটির আতবষ্কারে

সঠিে

অ)আইনস্টাইন, আ) োতলতলও ,ই)তনউটন ,ঈ)গমঘনাে সাহা

উত্তর-ই
১৩.‘আো রযন, গযার মাদে মদন পদ

?’ –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন

দে োর উতক্ত ?

অ) ‘গপাস্টমাস্টার’

দে গপাস্টমাস্টাদরর উতক্ত।

আ)‘ছু টি’

দে োেতিনীর উতক্ত।ঈ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘বলাই’

দে িটিদের উতক্ত।

ই) ‘জীতবয ও মৃয’

দে বলাইদয়র উতক্ত।

সঠিে উত্তর-অ
১৪. ‘োোবাবু,আমাদে গযামাদের বাত
অ) ‘গপাস্টমাস্টার’

তনদয় য্াদব?’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন

দে রযদনর উতক্ত।

দে োেতিনীর উতক্ত। ঈ) ‘বলাই’

আ) ‘ছু টি’

দে িটিদের উতক্ত।

দে োর উতক্ত ?

ই) রতিয ‘জীতবয ও মৃয’

সঠিে

দে বলাইদয়র উতক্ত।

উত্তর-অ
১৫. ‘জীবদন এমন েয তবদেে, েয মৃযুে আদছ, তিতরয়া িল েী। পৃতথবীদয গে োহার।’ -উদ্ধৃতযটি োর
গলখা গোন

দের অন্ত ময ?

অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘গপাস্টমাস্টার’
িদটাপাধোয় রতিয ‘মদহে’

দের আ) যারােঙ্কর বদেোপাধোয় রতিয ‘না’

দের ঈ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘বলাই’

১৬.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ছু টি’

দের।

দের, ই)েরৎিন্দ্র

সঠিে উত্তর-অ

দের েুটি িতরত্র হদলা-

অ) রযন ও গপাস্টমাস্টার, আ) িটিে ও তবশ্বম্ভর , ই) িটিে ও রযন , ঈ) োেতিনী ও গয্া মায়া।

সঠিে উত্তর-আ
১৭. ‘মামা মার োদছ েদব য্াব।’ -গোন
অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘গপাস্টমাস্টার’
িটিদের উতক্ত।
রতিয ‘বলাই’

দে োর উতক্ত ?
দে রযদনর উতক্ত।

ই)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘জীতবয ও মৃয’

আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ছু টি’
দে োেতিনীর উতক্ত।

দে

ঈ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঠিে

দে বলাইদয়র উতক্ত।

উত্তর-আ
১৮. ‘মা, এখন আমার ছু টি হদয়দছ মা,এখন আতম বাত

য্াতে।’-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয গোন

দের গেষ

লাইন ?

সঠিে

অ) ‘ছু টি’, আ) ‘জীতবয ও মৃয’, ই) ‘বলাই’, ঈ) ‘গপাস্টমাস্টার’।

উত্তর-অ
১৯. ‘মৃযদেহ এমন-তেছু বহুমূলে সম্পতত্ত নদহ গয্
োর গলখা গোন

গেহ িাাঁতে তেয়া িু তর েতরয়া লইয়া য্াইদব।’ -উদ্ধৃযটি

দের অন্ত ময ?

অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘জীতবয ও মৃয’
বদেোপাধোয় রতিয ‘অযসীমামী’

দের আ)েরৎিন্দ্র িদটৌপাধোয় রতিয ‘লালু’

দের ঈ)সযেতজয রায় রতিয ‘বাতযেবাবু’

দের।

দের,

ই)মাতনে

সঠিে উত্তর-অ
২০. ‘জীবরাজে হইদয আতম গয্ তনবমাতসয হইয়া আতসয়াতছ---আতম গয্ আমার গপ্রযাত্মা।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রতিয গোন

দে োর ভাবনা ?

অ) ‘গপাস্টমাস্টার’
ঈ) ‘বলাই’

দে রযদনর , আ) ‘ছু টি’

দে িটিদের,

ই) ‘জীতবয ও মৃয’

দে োেতিনীর,

দে বলাইদয়র ।

সঠিে উত্তর-ই
২১.গয্া মায়া ও শ্রীপতয রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন

দের িতরত্র?

সঠিে

অ) ‘ছু টি’, আ) ‘জীতবয ও মৃয’, ই) ‘বলাই’, ঈ) ‘গপাস্টমাস্টার’।

উত্তর-আ
২২. ‘আমার মা গযা গনই।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয গোন
অ) ‘গপাস্টমাস্টার’
োেতিনীর উতক্ত।

দে রযদনর উতক্ত।
ঈ) ‘বলাই’

আ) ‘ছু টি’

দে োর উতক্ত ?

দে িটিদের উতক্ত।

ই) ‘জীতবয ও মৃয’

দে

দে বলাইদয়র উতক্ত।

সঠিে উত্তর-ঈ
২৩.’বলাই ভু ল েদরতছল আমাদে গডদে তনদয় এদস।’-বলাই োদে গডদে ভু ল েদরতছদলা ?

সঠিে

অ)োোদে গডদে, আ) োতেদে গডদে, ই) মাতলদে গডদে,ঈ) রাজাদে গডদে।

উত্তর-অ
২৪. ‘ াছটাদে প্রতযতেন গেখাদে তনযান্ত তনদবমাদধর মদযা।’ -উদ্ধৃযটি োর গলখা গোন

দের অন্ত ময ?

অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘জীতবয ও মৃয’

দের,

ঠাকুর রতিয ‘গপাস্টমাস্টার’

দের আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ছু টি’

দের ঈ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘বলাই’

দের।

ই)রবীন্দ্রনাথ

সঠিে

উত্তর-ঈ
২৫. ‘গমাহ গমার মুতক্তরূদপ উঠিদব জ্বতলয়া/ গপ্রম গমার ভতক্তরূদপ রতহদব িতলয়া’ -োর গলখা গোন োদবের
পঙতক্ত?
অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ননদবেে’ োদবের আ)োজী নজরুল ইসলাম রতিয ‘গোলনিাাঁপা’ োদবের,
ই)সদযেন্দ্রনাথ েত্ত রতিয

‘গবণু ও বীণা’ োদবের ঈ)তবহারীলাল িক্রবযী রতিয ‘সারোমঙ্গল’ োদবের। ।

সঠিে উত্তর-অ
২৬. ‘নবরা েসাধদন মুতক্ত, গস আমার নয়।’-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন োদবের েয সংখেে সদনট?
অ) ‘মানসী’ োদবের ১০ সংখেে সদনট, আ) ‘গসানার যরী’ োদবের ২৩ সংখেে সদনট, ই) ‘ননদবেে’

সঠিে

োদবের ৩০ সংখেে সদনট, ঈ) ‘ননদবেে’ োদবের ৬৫ সংখেে সদনট।

উত্তর-ই
২৭.’অসংখে বেন-মাদে মহানেময়/ লতভব _____স্বাে’ -েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত েব্দটি হদলা-

সঠিে

অ) ভতক্তর, আ) সুদখর, ই) মুতক্তর , ঈ) আনদের

উত্তর-ই
২৮. ‘______নাম ধতর, প্রিণ্ড অনোয়/ ধদমমদর ভাসাদয িাদহ বদলর বনোয়।’ -েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত
েব্দটি হদলা-

সঠিে

অ) জাতযদপ্রম, আ) আত্মদপ্রম, ই) ভতক্তর , ঈ) ক্ষমযার

উত্তর-অ
২৯.‘েযাব্দীর সূয্ম আতজ রক্তদমঘ-মাদে।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন োদবের েয সংখেে সদনট?
অ) ‘মানসী’ োদবের ১০ সংখেে সদনট, আ) ‘গসানার যরী’ োদবের ২৩ সংখেে সদনট, ই) ‘ননদবেে’
োদবের ৬৪ সংখেে সদনট, ঈ) ‘ননদবেে’ োদবের ৬৫ সংখেে সদনট।

সঠিে

উত্তর-ই
৩০. ‘েতবেল িীৎোতরদছ জা াইয়া ভীতয/শ্মোনকুক্কুরদের ো াোত - ীতয।’ -োর গলখা গোন োদবের
পঙতক্ত?
অ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ননদবেে’ োদবের আ)োজী নজরুল ইসলাম রতিয ‘গোলনিাাঁপা’ োদবের,
ই)সদযেন্দ্রনাথ েত্ত রতিয

‘গবণু ও বীণা’ োদবের ঈ)তবহারীলাল িক্রবযী রতিয ‘সারোমঙ্গল’ োদবের। ।

সঠিে উত্তর-অ
৩১. ‘এদের স্পধমাদর েভু নাতহ গেয় স্হান/ েীঘমোল তনতখদলর তবরাট তবধান।’ -োর গলখা গোন োদবের
পঙতক্ত?
অ)োজী নজরুল ইসলাম রতিয ‘গোলনিাাঁপা’ োদবের, আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ননদবেে’
েত্ত রতিয ‘গবণু ও বীণা’ োদবের ঈ)তবহারীলাল িক্রবযী রতিয ‘সারোমঙ্গল’ োদবের। ।

সঠিে উত্তর-আ

ই)সদযেন্দ্রনাথ

৩২. ‘স্বাদথমর সমাতি অপঘাদয’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন োদবের েয সংখেে সদনট?
অ) ‘মানসী’ োদবের ১০ সংখেে সদনট, আ) ‘গসানার যরী’ োদবের ২৩ সংখেে সদনট, ই) ‘ননদবেে’

সঠিে

োদবের ৬৫ সংখেে সদনট, ঈ) ‘ননদবেে’ োদবের ৬৫ সংখেে সদনট।

উত্তর-ই
৩৩. ‘বীভৎস ক্ষু ধাদর েদর তনেম য় তনলাজ/যখন

তজময়া নাদম যব রুদ্র____’ -েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত

েব্দটি হদলাঅ)

সাজ,

আ)

োজ,

ই)

বাজ

,

ঈ)

লাজ

সঠিে উত্তর-ই
৩৪. ‘গযামার নোদয়র েণ্ড প্রদযেদের েদর’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন োদবের েয সংখেে সদনট?
অ) ‘মানসী’ োদবের ১০ সংখেে সদনট, আ) ‘গসানার যরী’ োদবের ২৩ সংখেে সদনট, ই) ‘ননদবেে’

সঠিে

োদবের ৭০ সংখেে সদনট, ঈ) ‘ননদবেে’ োদবের ৬৫ সংখেে সদনট।

উত্তর-ই
৩৫. ‘ক্ষমা গয্থা ক্ষীণ েুবমলযা,/ গহ রুদ্র তনষ্ঠুর গয্ন হদয পাতর

যথা /গযামার আদেদে’ --োর গলখা

গোন োদবের পঙতক্ত?
অ)োজী নজরুল ইসলাম রতিয ‘গোলনিাাঁপা’ োদবের, আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ননদবেে’ োদবের
ই)সদযেন্দ্রনাথ েত্ত রতিয ‘গবণু ও বীণা’ োদবের ঈ)তবহারীলাল িক্রবযী রতিয ‘সারোমঙ্গল’ োদবের। ।

সঠিে উত্তর-আ
৩৬. ‘_______েতল উদঠ খরখড়্গ-সম/ গযামার ইতঙ্গদয’ -েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত েব্দটি হদলাঅ) অস্ত্র, আ) বজ্র, ই) সযেবােে , ঈ) যদলায়ার

সঠিে

উত্তর-ই
৩৭. ‘তনজ হদে তনেম য় আঘায েতর তপযঃ,/_______গসই স্বদ ম েদরা জা তরয।’ -েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত
েব্দটি হদলাঅ) ভারদযদর, আ) স্বদেদেদর, ই) এদেদেদর , ঈ) জাতযদর

সঠিে

উত্তর-অ
৩৮. ‘গেদে গেদে তেদে তেদে েমমধারা ধায়/ অজস্র সহস্রতবধ িতরযাথমযায়,’ --োর গলখা গোন োদবের
পঙতক্ত?
অ)োজী নজরুল ইসলাম রতিয ‘গোলনিাাঁপা’ োদবের, আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ননদবেে’ োদবের
ই)সদযেন্দ্রনাথ েত্ত রতিয ‘গবণু ও বীণা’ োদবের ঈ)তবহারীলাল িক্রবযী রতিয ‘সারোমঙ্গল’ োদবের। ।

সঠিে উত্তর-আ
৩৯. ‘তিত্ত গয্থা ভয়েূনে, উচ্চ গয্থা তের’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন োদবের েয সংখেে সদনট?
অ) ‘মানসী’ োদবের ১০ সংখেে সদনট, আ) ‘গসানার যরী’ োদবের ২৩ সংখেে সদনট, ই) ‘ননদবেে’
োদবের ৭২ সংখেে সদনট, ঈ) ‘ননদবেে’ োদবের ৬৫ সংখেে সদনট।

সঠিে

উত্তর-ই
৪০. ‘েতক্তেম্ভ স্বাথমদলাভ মারীর মযন’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর গোন োদবের েয সংখেে সদনট?
অ) ‘মানসী’ োদবের ১০ সংখেে সদনট, আ) ‘গসানার যরী’ োদবের ২৩ সংখেে সদনট, ই) ‘ননদবেে’
োদবের ৯২ সংখেে সদনট, ঈ) ‘ননদবেে’ োদবের ৬৫ সংখেে সদনট।

সঠিে

উত্তর-ই
৪১. ‘গেদহ য্াহা রসতসক্ত, সদন্তাদষ েীযল,/ তছল যাহা ভারদযর______’--েূনেস্হান পূরদণর উপয্ুক্ত েব্দটি
হদলাঅ) বনযদল আ)যদপাবনযদল, ই)আনেবৃক্ষযদল, ঈ) বটবৃক্ষযদল

সঠিে

উত্তর-আ
৪২. ‘যৃ তি

গয্থা তছল গসথা এল আ ির,/ োতন্ত গয্থা তছল গসথা স্বাদথমর সমর’ --োর গলখা গোন োদবের

পঙতক্ত?
অ)োজী নজরুল ইসলাম রতিয ‘গোলনিাাঁপা’ োদবের, আ)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রতিয ‘ননদবেে’ োদবের
ই)সদযেন্দ্রনাথ েত্ত রতিয ‘গবণু ও বীণা’ োদবের ঈ)তবহারীলাল িক্রবযী রতিয ‘সারোমঙ্গল’ োদবের। ।

সঠিে উত্তর-আ
৪৩. Accident-prone-এর বাংলা পতরভাষাঅ) েুরঘটনাগ্রে, আ) েুঘটম নাপ্রবণ, ই)েুঘমটনাজতনয, ঈ) েুঘমটনার োরদণ

সঠিে উত্তর-

আ
৪৪. Comptroller--এর বাংলা পতরভাষাঅ)

াণতনে, আ) মহা াণতনে, ই)তহসাব-তনয়ামে, ঈ) তনয়ামে

উত্তর-ই
৪৫.Jargon-এর বাংলা পতরভাষা-

সঠিে

অ) বৃতত্ত য ভাষা, আ)োতর রী ভাষা, ই)

াতণতযে ভাষা, ঈ) য্াতিে ভাষা

সঠিে

উত্তর-অ
৪৬.Osteology-এর বাংলা পতরভাষাঅ) গজোতযতবমেো, আ) গজেোতযষতবেো, ই) অতস্হতবজ্ঞান, ঈ) প্রাণীতবজ্ঞান

সঠিে

উত্তর-ই
৪৭. Seismograph-এর বাংলা পতরভাষাঅ) গরখতিত্র, আ)মানতিত্র, ই)ভূ তমদলখ, ঈ)ভূ েম্পদলখ

সঠিে

উত্তর-ঈ
৪৮.Testimonial-এর বাংলা পতরভাষাঅ)ো জপত্র, আ) তবষয়বস্তু, ই) েংসাপত্র, ঈ) যথে

সঠিে

উত্তর-ই
৪৯.Valancy-এর বাংলা পতরভাষাঅ) গয্াজেযা, আ) গয্া েযা, ই) উপযেো, ঈ) অথম

সঠিে

উত্তর-অ
৫০.Welfare centre-এর বাংলা পতরভাষাঅ) পতরদষবা গেন্দ্র, আ) েলোণ-গেন্দ্র, ই) উন্নয়ন গেন্দ্র, ঈ) স্বাস্হেদেন্দ্র

উত্তর-আ

সঠিে

