AEe

-1

LMtL(Gal)

L G 172

)

asales c

BNG-AECC-1-1(AECC BENGALI)
মডিউল- ২( ছ োটগল্প)
মডিল প্রডনোত্তর
■ ‘ছ োস্টমোস্টোর’

১। ‘প োস্টমোস্টোর’ গল্পটি রবীন্দ্রনোথ ঠোকুররর প োন গ্ররের অন্তগগত?
উ:- ‘গল্পগুচ্ছ’ নোম গল্প সং লন।
২। ‘প োস্টমোস্টোর’ গল্পটি রব প োন ত্রি োয় প্রথম প্র োত্রিত হয়?
উ:- ১২৯৮ বঙ্গোরে ‘ত্রহতবোদী’ ত্রি োয় গল্পটি প্রথম প্র োত্রিত হয়।
৩। ‘প োস্টমোস্টোর’ গল্পটি রবীন্দ্রনোথ প োথোয় অবস্থোন োরল রচনো ররত্রিরলন?
উ:-

ূবব
গ রঙ্গর িোজোদ ুরর।

৪। ‘প োস্টমোস্টোর’ গল্পটিরত পে গ্রোরমর থো আরি,তোর নোম ী?
উ:- উলো ুর।
৫। উলো র
ু গ্রোরম নতু ন প োস্ট-অত্রিস প স্থো ন ত্রররয়ত্রিল?
উ:- গ্রোরম অবত্রস্থত নীলকুঠির সোরহব।
৬। প োস্টমোস্টোররর ত্রনরজর বোত্রি প োথোয় ত্রিল?
উ:-

ল োতো।

৭। প োস্টমোস্টোররর োজ মগ রর ত্রদত পে পমরয়টি, তোর নোম ী?

উ:- রতন।
৮। রতরনর বয়স
উ:-

ত ত্রিল?

বোররো-পতররো বির।

৯। প োস্টমোস্টোররর

ল োতোর বোত্রিরত

োরো ত্রিরলন?

উ:- প োস্টমোস্টোররর মো, ত্রদত্রদ ও পিোটভোই।
১০। ‘প োস্টমোস্টোর’ গরল্প প োন মোরসর বর্গনো ররয়রি?
উ:-

শ্রোবর্ মোস।

১১। প োস্টমোস্টোরর রতন ী বরল সরবোধন ররতো?
উ:– দোদোবোবু।
১২। “পস ী রর হরব।”― থোটি প

োর বরলত্রিল?

উ:- প োস্টমোস্টোর বরলত্রিল রতনর ।
১৩। “নো নো, পতোমোর োউর ত্র িু বলরত হরব নো, আত্রম থো রত চোই পন।”―
থোটি প

োর বরলত্রিল?

উ:- রতন বরলত্রিল প োস্টমোস্টোরর ।
১৪। “জীবরন এমন ত ত্রবরচ্ছদ, ত মৃতুু আরি, ত্রিত্ররয়ো িল ী।

ৃত্রথবীরত প

োহোর।”― ‘প োস্টমোস্টোর’ গরল্প এই তত্ত্ব োর মরন এরসত্রিল?
উ:- গরল্পর পিরে নদী রথ ল োতোয় পিরোর সময় প োস্টমোস্টোররর মরন এই তত্ত্বভোবনো এরসত্রিল।

১৫। “হোয় বুত্রিহীন মোনবহৃদয়।”― ‘প োস্টমোস্টোর’ গরল্পর পিরে োর প্রসরঙ্গ
রবীন্দ্রনোথ এই থো বরলত্রিরলন?
উ:- রতরনর প্রসরঙ্গ।

■ ‘ ু টি’

১। ‘িু টি’ গল্পটি রবীন্দ্রনোথ ঠোকুররর প োন গল্পগ্ররের অন্তভুগ ক্ত?
উ:- ‘গল্পগুচ্ছ’ নোম
২। ‘িু টি’ গল্পটি

গল্প সং লন।

রব প োন

ত্রি োয় প্রথম প্র োত্রিত হরয়ত্রিল?

উ:- ১২৯৯ বঙ্গোরের প ৌে মোরসর ‘সোধনো’

ত্রি োয় ‘িু টি’ গল্পটি প্রথম

প্র োত্রিত হরয়ত্রিল।
৩। ‘িু টি’ গরল্পর প ন্দ্রীয় চত্ররি প ?
উ:- িটি
৪। িটির র

চক্রবতী।
ত্রনষ্ঠ বো পিোট ভোইরয়র নোম

উ:- মোখনলোল চক্রবতী বো মোখন।
৫। “িটি দোদো, মো ডো রি।“― বক্তো প ?
উ:- বোঘো বোগত্রদ।

ী?

৬। িটির র মোমোর নোম

ী?

উ:- ত্রবশ্বম্ভরবোবু।
৭। িটির র বয়স

ত ত্রিল?

উ:- পতররো-পচৌদ্দ বির।
৮। “স্কুরল এতবরিো ত্রনরবগোধ এবং অমরনোরেোগী বোল

আর ত্রিল নো।”―

োর

থো বলো হরয়রি?
উ:- িটি ।
৯। “পবি
ত্রদরত

ররি, আত্রম পতোমোর

োত্রর পন।”― প

োর

উ:- িটির র মোমী এই

মোরসর মরধয
ু োাঁচবোর
এই

রর বই ত্র রন

থো বরলত্রিল?

থোগুত্রল িটি র

বরলত্রিল।

১০। “মোমীর পেহহীন চরে পস পে এ টো দুগ্রগরহর মরতো প্রত্রতভোত
হইরতরি…।”―

োর

উ:- িটির র

থো বলো হরয়রি।

১১। “প ন বো ু,
োঠিরয় দোও।”―

থো বলো হরয়রি?

ররর পিরলর

ত্রনরয় প ন এ

থোগুত্রল প

োর

উ:- িটির র মোমী এই

থোগুত্রল িটির র মোমো ত্রবশ্বম্ভরবোবুর

ত্রদরয় ত্রগরয়ত্রিল?
ুত্রলরসর পলো ।

বোত্রি

বরলত্রিল?

১২। শ্রোবর্ মোরসর সন্ধয
ুোয় ত্রনরুরদ্দি িটি র
উ:- দুইজন

মগরভোগ? দোও ওর

বরলত্রিল।

োরো মোমোর বোত্রিরত পিরত

১৩। “মো, আমোর
ত্রন।”― প

মোত্ররস্ পন, মো। সত্রতয
ু বলত্রি, আত্রম প োরনো পদোে

খন এই

ত্রর

থোগুত্রল বরলরি?

উ:- ভীের্ জ্বররর পঘোরর িটি

এই

থোগুত্রল প্রলোর র মরতো ত্রবি ত্রবি

রর বরলত্রিল।
১৪। “এ

বোাঁও পমরল নো। পদো বোাঁও পমরল―এ―এ―নো।”―

থোগুত্রল প

খন বরলত্রিল?
উ:- জ্বররর প্রোবরলয
ুর
মরতো সুর

রর

োররর্ এ বোরর পিে অবস্থোয় স্টীমোররর খোলোত্রসরদর

রর িটি

এই

থোগুত্রল বরলত্রিল।

১৫। “মো, এখন আমোর িু টি হরয়রি মো, এখন আত্রম বোত্রি েোত্রচ্ছ।”―
বক্তো প ?
উ:- ‘িু টি’ গরল্পর পিরে িটি

এই

______

থোটি বরলত্রিল।

BNG-AECC-1-1 (AECC BENGALI)
মডিউল- ৩ (কডিতা)
মডিল প্রডনাত্তর
■ ‘স্বাডথে র সমাডি অপঘাডত’

১। ‘স্বার্থের সমাপ্তি অপঘার্ে’ কপ্তিোটি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রর ককান কাি্
যগ্রর্ের
অন্তর্ভে ক্ত?
উ:- ‘ননর্িদ্
য’ কাি্
যগ্রে (১৯০০ প্তিস্টাব্দ)।
২। ‘স্বার্থের সমাপ্তি অপঘার্ে’ কপ্তিোটি ‘ননর্িদ্
য’ কাি্
যগ্রর্ের কে সংখ্
যক কপ্তিো?
উ:- ৬৫ সংখ্
যক কপ্তিো।
৩। স্বাথে কীর্ার্ি সমাি হয় ির্ে কপ্তি মর্ন কর্রর্েন?
উ:- অপঘার্ে।
৪। দীঘেকাে ধর্র প্তনপ্তখর্ের ককান প্তিরাট প্তিধার্নর কথা কপ্তি এই কপ্তিোয় ির্ের্েন?
উ:- ‘এর্কর স্পধোর্ক কর্ভ নাপ্তহ কদয় স্থান’ িা কখর্না কার্রার একক স্পধোর্ক এই
প্তিশ্বপ্রকৃ প্তে স্থান কদয় না।
৫। মানভর্ের স্বাথে কীর্ার্ি চূ র্ে-প্তিচূ র্ে হয়?
উ:- এই জগে-সংসার্র মানভর্ের পপ্তরপূর্ে সমৃপ্তির মর্ধ্
য োর একক স্বাথে যখন িৃহৎ
হর্য় ওর্ঠ েখন এই প্তিশ্বপ্রকৃ প্তেরই ককার্না দারুর্ আঘার্ে কসই ক্ষভ দ্র-সংকীর্ে স্বাথে চূ র্ে-

প্তিচূ র্ে হর্য় প্তগর্য় মানভর্ের জীিনর্ক কাে-ঝঞ্ঝা সংক্ষভ ব্ধ দভর্যোর্গর অন্ধকার্র প্তনমপ্তিে
কর্র।
৬। মানভর্ের স্বাথে কির্ে ওঠার সর্ে সর্ে আর কী কির্ে ওঠার কথা িো হর্য়র্ে এই
কপ্তিোয়?
উ:- মানভর্ের ‘কোর্-ক্ষভ ধানে’।
৭। মানভর্ের ‘িীর্ৎস আহার’ যখন ‘িীর্ৎস ক্ষভ ধা’-কক প্তনদে য় প্তনেেি কর্র
কোর্ে,েখন োর পপ্তরর্াম কী হয়?
উ:- কসই কক্ষর্ে মানভর্ের জীির্ন ও মানি সর্্
যোর উপর্র গজেন কর্র কনর্ম আর্স
প্তিশ্বপ্তিধাোর ‘রুদ্র িাজ’ িা প্তনদারুর্ ধ্বংর্সর অপ্তর্শাপ।
৮। অন্ধ ‘জাপ্তের্প্রম’-এর পপ্তরর্প্তে কী ির্ে মর্ন কর্রর্েন কপ্তি?
উ:- কপ্তির অন্তদৃে প্তির্ে এই পরম সে্
য প্রপ্তের্াে হর্য়র্ে কয স্বাথে-জজেপ্তরে অন্ধ
‘জাপ্তের্প্রম’ িা জােীয়োিাদী র্ািনা অপ্তন্তর্ম ‘গুি পিেে’-রূপী অদৃশ্
য মৃেভযর প্তদর্কই
অগ্রসর হয়।
৯। ‘স্বার্থের সমাপ্তি অপঘার্ে’ কপ্তিোটি কী ধরর্নর কপ্তিো?
উ:- চেভ দে শপদী কপ্তিো িা সর্নট।
১০। ‘স্বার্থের সমাপ্তি অপঘার্ে’ কপ্তিোয় কেগুপ্তে স্তিক রর্য়র্ে?
উ:- এই কপ্তিোয় কমাট প্তেনটি স্তিক রর্য়র্ে।প্রথম স্তির্ক েয়টি, প্তিেীয় স্তির্ক েয়টি
ও েৃ েীয় স্তির্ক দভইটি চরর্ িা োইন রর্য়র্ে।

■ ‘ততামার ন্যাডের দণ্ড প্রডত্যডকর কডর’

১। ‘কোমার ন্
যার্য়র দণ্ড প্রর্ে্
যর্কর কর্র’ কপ্তিোটি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর্রর ককান
কাি্
যগ্রর্ের অন্তর্ভে ক্ত?
উ:- ‘ননর্িদ্
য’ কাি্
যগ্রে (১৯০০ প্তিস্টাব্দ)।
২। ‘কোমার ন্
যার্য়র দণ্ড প্রর্ে্
যর্কর কর্র’ কপ্তিোটি ‘ননর্িদ্
য’ কাি্
যগ্রর্ের কে সংখযক
কপ্তিো?
উ:- ৭০ সংখ্
যক কপ্তিো।
৩। ‘কোমার ন্
যার্য়র দণ্ড প্রর্ে্
যর্কর কর্র’ কপ্তিোটি প্রথম ককান পপ্তেকায় প্রকাপ্তশে
হর্য়প্তেে?
উ:- ‘নিপযোয় িেদশেন’ পপ্তেকার প্রথম সংখ্
যায়।
৪। প্রর্ে্
যর্কর হার্ে ন্
যার্য়র দণ্ড, প্রর্ে্
যর্কর উপর শাসনর্ার কক অপের্ কর্রর্েন ির্ে
কপ্তি মর্ন কর্রর্েন?
উ:- ‘রাজাপ্তধরাজ’ িা প্তিশ্বপ্তিধাো পরম ঈশ্বর।
৫। ‘ন্
যার্য়র দণ্ড’ ও ‘শাসনর্ার’ িের্ে কী কিাঝার্না হর্য়র্ে?
উ:- মানিসমাজ পপ্তরচােনার জন্
য প্তিধাোর সভসেে ন্
যায়প্তিচার ও সভশাসনর্ক
কিাঝার্না হর্য়র্ে।
৬। কপ্তি প্তিধাোর প্তনকট ককান সমর্য় প্তনষ্ঠভর হর্য় উঠর্ে পারার প্রাথেনা কর্রর্েন?
উ:- প্তিধাোর আর্দর্শ ন্
যায় প্তিচার্রর কক্ষর্ে, সভসেে সভশাসর্নর কক্ষর্ে যখন
অপরাধীর্ক ক্ষমা করা ‘ক্ষীর্ দভিেেো’-য় িা প্তনর্জর হীনো, অক্ষমো ও ি্
যথেোয়

পযেিপ্তসে হর্য় ওর্ঠ, কসই সময়গুর্োর্ে কপ্তি কযন দভিেে না হর্য় প্তনষ্ঠভর হর্ে পার্রন
প্তিধাোর প্তনকট প্তেপ্তন কসই প্রাথেনাই কর্রর্েন।
৭। কপ্তি প্তিধাোর প্তনকট ন্
যায় প্তিচার্রর জন্
য প্তনষ্ঠভর হওয়ার পাশাপাপ্তশ আর ককান
সৎ গুর্ প্রাথেনা কর্রর্েন?
উ:- কপ্তি প্তিধাোর প্তনকট ন্
যায় প্তিচার্রর জন্
য প্তনষ্ঠভর হওয়ার সর্ে সর্ে প্তিধাোর
ইপ্তের্ে সিেদা ক্ষভ রধার খর্ের ন্
যায় সে্
য িাক্
য িের্ে পারার অথোৎ প্তনর্ীক
সে্
যিাদী হর্য় ওঠার আশীিোদ প্রাথেনা কর্রর্েন।
৮। ন্
যায় প্তিচার ও সভশাসর্নর কক্ষর্ে ‘রাজাপ্তধরার্জ’র প্তনকট কপ্তির কশে প্রাথেনা কী
প্তেে?
উ:- কপ্তি ‘রাজাপ্তধরাজ’ প্তিধাোর প্তনকট সি কশর্ে এই প্রাথেনা কর্রর্েন কয, এই
জগর্ে কয ি্
যপ্তক্ত প্তনপ্তিেধায় অন্
যায় কর্র এিং কয ি্
যপ্তক্ত কসই অন্
যায়র্ক প্তিনা
প্রপ্তেিার্দ,প্তিনা িাধায় সহ্
য কর্র, োরা উর্র্য়ই কযন প্তিধাো-পভরুর্ের ঘৃর্ায় ও
করার্ধ েৃ র্র্র ন্
যায় দগ্ধ হয় িা শাপ্তস্ত পায়।
৯। “অন্
যায় কয কর্র, আর, অন্
যায় কয সর্হ / েি ঘৃর্া কযন োর্র েৃ র্সম দর্হ।”―
এখার্ন ‘েি’ িের্ে কার কথা ির্ের্েন কপ্তি?
উ:- এখার্ন ‘রাজাপ্তধরাজ’ িা পরম শপ্তক্তশােী প্তিধাো-পভরুর্ের কথা ির্ের্েন কপ্তি।
১০। ‘কোমার ন্
যার্য়র দণ্ড প্রর্ে্
যর্কর কর্র’ কপ্তিোটি কী ধরর্নর কপ্তিো?
উ:- এই কপ্তিোটি সর্নটধমী কপ্তিো।

______

িচ

AECC- ১
(বাংলা )
যথা ভয় শূণ উ

যথা িশর

১) 'িচ যথা ভয়শূণ ' - কিবতা েত কিব কান দেশর কথা বেলেছন?
উ: ভারতবষ।
২) ' দেশ দেশ িদেশ িদেশ কমধারা ধায়' - 'িদেশ িদেশ' বলেত কী বাঝায়?
উ: নানান িদক এর কথা বলা হেয়েছ।
৩) 'বসুধাের রােখ নাই খ
উ: পৃিথবী।

ু কির' - 'বসুধা' কথার অথ িক?

৪) 'িচ যথা ভয় শূণ ' - 'িচ ' শে র অথ িক?
উ: মন।
৫) ' পৗরেষের কের িন শতধা' - 'শতধা' শে র অথ িক?
উ: শতখ ।

শ
 ি দ

াথেলাভ মারীর মতন

১) 'মারী' শে র অথ িক?
উ:মড়ক।
২) 'শাি ময় প ী যত কের ছারখার' - 'ছারখার' শে র অথ কী?
উ: িছ িভ ।
৩) 'পিশত আ ীয়
উ: েবশ করা।

েপ' - 'পিশত' শে র অথ িক?

৪) নেবদ কাব ে র অ গত "শি দ
উ :১৩০৮।

াথেলাভ" - কত সােল কািশত হয়?

৫) " ােথর সমর" - এখােন - 'সমর' শে র এক
উ: যু ।

িতশ

লখ?

AECC বাাংলা
স্বদেশী সমাজ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১. ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবদের মূল কথাদেশবাসীদক সাবলম্বী ও আত্মননর্ভরশীল করা।
২. এই প্রবদে ‘কল’ বলদে কী দবাঝাদনা হদেদে?
আধুননক যন্ত্রপানে।
৩. রবীন্দ্রনাদথর মদে রাজা ও রাদজের মদধে বদ ারাজা অদপক্ষা রাজে বদ া।
৪. রবীন্দ্রনাদথর মদে বাাংলাদেশ েুবলভ হদব কারণবাাংলাদক নিখণ্ডিে করা হদব।
৫. স্বদেশী সমাজ গদ

েু লদে আমাদের চাই-

সমাজপনে।
৬. ‘দমলা’ শদের অথ কীভ
নমলন।
৭. রবীন্দ্রনাদথর মদে দেদশর েুবলোর
ভ
কারণনহন্দু-মুসনলম সাম্প্রোনেক নবদরাধ।
৮. নমকাদ া দকান দেদশ অবনিে?
জাপান।
৯. জাপাদনর নমকাদ া কীজাপাদনর রাজশণ্ডি।
১০. রবীন্দ্রানাথ সর্ার দথ দমলাদক দকন গুরুত্ব নেদেদেন?
দমলাদে মদনর সাংকীণো
ভ থাদক না।

অপনবজ্ঞান
রাজদশখর বসু
১. ইবনাইট কী প্রকৃনের?
অস্বচ্ছ প্রকৃনের।
২. অপনবজ্ঞান কী জােীে প্রবে?
নবজ্ঞান নবষেক প্রবে।
৩. গাটাপাচভা কী?
বৃক্ষ নবদশদষর ননযাস।
ভ
৪. ফসফরাস কী?
বােুর স্পদশ েীনিমান
ভ
রাসােননক।
৫. বানণশভ কী?
এক প্রকার রাসােননক রাং।
৬. আলপাকা শান

কী?

কৃণ্ডিম দরণ্ডি কাপ ।
৭. অপধম কীর্াদব
ভ
সৃষ্টি হে?
ধদমরভ অপবোখো িারা।
৮. নবজ্ঞান চচভার সুফল কী?
অেসাংস্কার দথদক মুণ্ডি।
৯. উত্তর নেদক মাথা কদর শুদে দনই দকন?
মানদেহ চুম্বকধমী বদল।
১০. ‘ষ্টটন’ শদের অথ কী?
ভ
রাাং।

