বাাংলা দ্বিতীয় পত্র
১. ক. দ্ববশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়য়াজন ককন ? আয়লাচনা কয়রা ।
খ.বাাংলায় ‘’অ’’ ধ্বদ্বন উচ্চারয়ণর কেয়কায়না ৫টি দ্বনয়ম উদাহরণ সহ কলখ ।
গ. দ্বনয়চর শব্দগুয়লার সঠিক উচ্চারণ কলখ ।
উহয , একায়েদ্বম , শ্রম , সভ্য, দ্ববশ্বাস, দ্ববিান, দ্বজহ্বা , ওজস্বী, একতা , আবৃদ্বি
২. ক. প্রদ্বমত বাাংলা বানায়নর ৫টি দ্বনয়ম কলখ ?
খ.বাাংলা একায়েদ্বম প্রণীত বাাংলা বানায়নর কেয়কায়না পাঁচটি দ্বনয়ম কলখ ।
গ. দ্বনয়চর শব্দগুয়লায়ক শুদ্ধ কয়র কলখ ।
বুৎপদ্বি , শ্রদ্ধাঞ্জলী , মনকষ্ট , পাঁচদ্বসকা , দ্ববপদজনক, কভ্ৌগদ্বলক, সদ্বমদ্বচন, মাধুে যতা, কপাষ্টমাস্তার , বাদ্বিদ্বক
৩. ক. কোজক কায়ক বয়ল? উদাহরণসহ কশ্রদ্বণদ্ববভ্াগ আয়লাচনা কয়রা ।
খ.দ্ববয়শষ্যপদ কায়ক বয়ল ? উদাহরণসহ দ্ববয়শষ্য পয়দর কশ্রদ্বণদ্ববভ্াগ দ্ববয়েষণ কর ।
গ. কোজক কায়ক বয়ল ? উদাহরণসহ কশ্রদ্বণদ্ববভ্াগ আয়লাচনা কর ।
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বিষয়ঃ তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুবি
১ম অধ্যোয়
জ্ঞোনমূলকঃ
বিশ্বগ্রাম, ভার্চু য়াল বিয়য়বলটি, আটিুবিবিয়াল ইয়েবলয়েন্স, তথ্য, ডেটা িা উপাত্ত, প্রযচবি, তথ্য প্রযচবি, ডযাগায়যাগ প্রযচবি,
ডটবলকনিায়িবন্সিং, অবিস অয়টায়মিন, বিল্যাবন্সিং, স্মাটুয় াম, ডিািটিক্স, ন্যায়না প্রযচবি, ডেয়নটিক ইবিবনয়াবিিং, িায়য়াম্রবিক্স,
িায়য়াইনিিয়মটিক্স, সাইিাি ক্রাইম, দচিবিক্ষন ।

অনুধোিনমূলকঃ
তথ্য ও ডযাগায়যাগ প্রযচবি বিশ্বয়ক ায়তি মচয় ায় বনয়য় এয়সয়ে- ব্যাখ্যা কি । আেকাল ঘয়ি িয়স ডকনাকাটা অবিকতি
সচবিিােনক- ব্যাখ্যা কি । ই-কমাসু ব্যিসা িাবিেযয়ক স ে কয়িয়ে- ব্যাখ্যা কি । িাস্তয়ি অিস্থান কয়িও কল্পনায়ক েচুঁ য়য় ডদখা
সম্ভি- ব্যাখ্যা কি । ঘয়ি িয়স োিায়িি বর্বকৎসা গ্র ি কিা যায়- ব্যাখ্যা কি । বিিিগ্রাম য়ে ইোিয়নট ব্যিস্থা- িচবিয়য়
ডলখ । যাবকিং ননবতকতা বিয়িািী কমুকাণ্ড- ব্যাখ্যা কি । উন্নত োয়তি িীে নতবিয়ত ব্যিহৃত প্রযচবিটি ব্যাখ্যা কি ।
আর্িয়িি মাধ্যয়ম ব্যবি িনািকিয়িি পদ্ধবত ব্যাখ্যা কি । কৃ বিম িচবদ্ধমত্তা এক িিয়নি এক্সপাটু বসয়েম- িচবিয়য় ডলখ ।
িায়য়াইনিিয়মটিক্স এ ব্যিহৃত ডেটা ব্যাখ্যা কি । িীতলীকিি প্রবক্রয়ায় বর্বকৎসা ডদয়া সম্ভি- ব্যাখ্যা কি । ডকান প্রকাি িচুঁ বক
োড়াই সামবিক প্রবিক্ষয়ি ব্যিহৃত প্রযচবিটি ব্যাখ্যা কি ।
সৃজনশীলঃ
(১) বমিঃ “X” তাি িািাি ল্যািয়িটবিয়ত প্রয়িয়িি সময় একটি বিয়িষ ডসন্সয়িি বদয়ক তাকায়নাি িয়ল দিো খচয়ল ডগল ।
ডভতয়ি প্রয়িি কয়ি ডদখয়লা প্রথম কয়ক্ষ নেিতথ্যয়ক সাবেয়য় গুবেয়য় ইনিিয়মিন বসয়েম নতবি সিংক্রান্ত গয়িষিা এিিং বিতীয়
কয়ক্ষ বিকবিয়নে বেএনএ নতবি সিংক্রান্ত গয়িষিা কিা য় ।
(গ) ল্যািয়িটবিি দিোয় ব্যিহৃত প্রযচবিটি িিুনা কি ।
(ঘ)ল্যািয়িটবিয়ত ডয প্রযচবি বনয়য় গয়িষিা য় তায়দি তচ লনামূলক পাথুকয বিয়েষি কি ।
(২) আইবসটি বনভু ি জ্ঞান ও প্রযচবি মানচষয়ক নানা বিষয়য় সমৃবদ্ধি পয়থ এবগয়য় বনয়ে । াসান আইবসটি বিষয়য় পড়াশুনা কয়ি
োনয়ত পািল ডকায়না প্রকাি অস্ত্রপর্াি োড়া এক িল্য বর্বকৎসা পদ্ধবত । পিিতীয়ত াসান আইবসটি বনভু ি েীিবিবর্ি সৃবিি
প্রযচবি বিষয়য় জ্ঞান লাভ কয়ি খচিই আনবিত য়লা ।
(গ) াসায়নি বর্বকৎসা পদ্ধবত িনাি কয়ি ব্যাখ্যা কি ।
(ঘ) উদ্দীপয়ক ডয প্রযচবি াসায়নি জ্ঞান লায়ভ আনি বদল ডসই প্রযচবি কৃ বষ সম্পদ উন্নয়য়ন কী িিয়নি ভূ বমকা িায়খ ? মতামত
দাও ।
(৩) ডসনাপ্রিান বসদ্ধান্ত বনয়লন ডয, নসবনকয়দি প্রযচবি বনভু ি পবিয়িয়ি যচয়দ্ধি প্রবিক্ষি ডদওয়া য়ি, যায়ত নসবনকগি প্রকৃ ত
যচয়দ্ধি অবভজ্ঞতা লাভ কয়ি । বতবন খাদ্য সিিিা ইউবনটয়ক যচয়দ্ধি ময়দায়ন দীঘুবদন সয়তে ও মর্ময়র্ থায়ক এমন পদ্ধবতয়ত
শুকয়না খািাি সিিিা কিাি বনয়দু ি বদয়লন ।
(গ) উদ্দীপয়ক যচয়দ্ধি ময়দায়ন খািাি সিিিা কিাি প্রযচবি িিুনা কি ।
(ঘ) নসবনকয়দি প্রবিক্ষয়িি প্রযচবিটি কাযুকি ও যচবিযচি ডকন ? মতামত দাও ।
(৪) িাবকি েিঃ এনামচয়লি একটি অপ্রকাবিত গ্রন্থয়ক বনয়েি নায়ম োবপয়য় বদল । অপিবদয়ক সাবকি লটাবি পািাি ডলাভ
ডদবখয়য় অন্য এক ব্যবিি কাে ডথয়ক তাি ব্যািংক ডভবিবিয়কিয়নি তথ্য বনয়য় বনল ।
(গ) উদ্দীপয়কি আয়লায়ক িাবকয়িি কমুকাণ্ড ব্যাখ্যা কি ।
(ঘ) উদ্দীপয়কি আয়লায়ক সাবকয়িি কমুকাণ্ড ব্যাখ্যা কি ।
(৫)সচবম তাি স্বামী এিিং ডময়য়য়ক বনয়য় ডসেমাটিুন ডিড়ায়ত ডগল । ডসখায়ন যাওয়াি েন্য ডস ইোিয়নয়টি মাধ্যয়ম িাস, বিপ
এিিং ড ায়টয়লি িচবকিং ডদয় । ডসখায়ন এক বিয়কয়ল সচবমি স্বামী ডেউয়য়ি িাক্কায় প্রিাল পাথয়ি পা ডকয়ট ডিলয়লন । অয়নক খচুঁয়ে
একেন োিাি পাওয়া ডগল, বযবন সচবমি স্বামীি পায়য় ডসলাই কিয়ত পািয়লও এবেটিয়টনাস ইনয়েকিন বদয়ত পািয়লন না ।
পিবদন দচপচি আড়াইটায় ডমইন ল্যায়ে যাওয়াি বিপ । তাই সচবম গ্রামীনয়িায়নি বিয়িষ নািায়ি োয়াল কয়ি এ বিষয়য় পিামিু
গ্র ি কয়ি ।
(গ) সচবম ডযভায়ি িচবকিং বদয়য়বেল তা বেল অবিকতি সচবিিােনক- যচবিস ডতামাি মতামত দাও ।
(ঘ) সচবমি পিামিু গ্র য়িি ডক্ষয়ি বিশ্বগ্রাম িািিা সিংবেি ডকান উপাদানটি প্রবতিবলত য়য়য়ে ? বিয়েষি কি ।
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অধ্যায়-৩:
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন১.ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রততষ্ঠীত হয় কত সাগ্রল?
২.বঙ্গভঙ্গ হয় কত সাগ্রল?
হান্টার কতমশন গঠন কগ্ররন?
৪.স্যার সসয়দ আহমদ কত সাগ্রল নাইট উপাধ্ী লাভ কগ্ররন?
৫.মুসতলম লীগ প্রতততষ্ঠত হয় কত সাগ্রল?
৬.বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সাগ্রল?
৭.লগ্রমৌ চুতি স্বাক্ষতরত হয় কত সাগ্রল?
৮.তিলাফত আগ্রদালগ্রনর ননতাগ্রদর নাম নলি?
৯.অসগ্রহাগ্র াগ আগ্রদালগ্রনর ননতা নক তিগ্রলন?
১০.গ্রবঙ্গল পযাক্ট কী? কত সাগ্রল সম্পাতদত হয়?
১১.গ্রবঙ্গল পযাক্ট এর প্রধ্ান রুপকার নক?
১২.তজন্নাহর ১৪দফা কত সাগ্রল প্রকাতশত হয়?

৩.গ্রক

অধ্যায়-৩:
অনুধ্াবন মুলক প্রশ্ন
১.বঙ্গভঙ্গ বলগ্রত কী বুঝ?
২.১৯০৬সাগ্রল মুসতলম লীগ প্রততষ্ঠার পটভুতম বর্ণনা কর?
৩.সৈত শাসন কী?
৪.১৯০৬ সাগ্রল প্রততষ্ঠীত মুসতলম লীগ্রগর লক্ষয ও উগ্রেশ্য বর্ণনা কর?
৫.রাজা রামগ্রমাহন রায় নক তিগ্রলন?
৬.নবঙ্গল পযাক্ট সম্পগ্রকণ কী জান?
৭.স্যার সসয়দ আহমদ নক তিগ্রলন?
৮.আতলগড় আগ্রদালন সম্পগ্রকণ কী জান?
৯.তিলাফত আগ্রদালগ্রনর ২তট প্রধ্ান কারর্ নলি?
১০.তিলাফত আগ্রদালন বযর্ণ হয় নকন?
১১.অসহগ্র াগ আগ্রদলন বলগ্রতকী বুঝ?
১২.লাগ্রহার প্রস্তাব কী

অধ্যায়-৩;
নিচের উদ্দীপকনি পড় ও প্রশ্ন গুচ ার উওর দাও।
নিনিশ উপনিচেনশক শাসচির গ াড়ার নদচক রাজধ্নিী নি ক কাতা। এর ফচ শাসি েযেস্থা ক কাতা গকনিক
হওয়ায় েযেসা, োনিজয, নশক্ষা-দীক্ষা, আইি-আদা ত ও অন্যান্য েহু নেষচয় পুেবেচের তু িায় পনিম েচের প্রভুত
উন্ননত সানধ্ত হয়।ত্রই অসাময দুর করার জন্য র্ব কাজবি ত্রকনি েযেস্থা গ্রহণ কচর পুেবেচের উন্নয়চির গেষ্টা ো াি।
নকন্তু কংচগ্রস আচদা চি ঝানপচয় পড়ার কারচি ত্রই েযেস্থা আর কার্বকরী হয়নি। এচত পুেবেচের মানুষ আসাহত হয়
ও সাম্প্রদানয়ক নেচেচষর সুত্রপাত হয়- র্া পরেতীচত েহু ঘিিার জন্ম গদয়।

ক.ভারতবগ্রষণ প্রর্ম ভাইসরয় নক তিগ্রলন?
ি.বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় নকন?
গ.‘বঙ্গবঙ্গ হগ্রল পূবণ বাংলার মুসলমান জনগন এগ্রক স্বাগত জানায়-উতিতট বযািযা কর
ঘ.বঙ্গভগ্রঙ্গর ফলাফল তিল সুদুর প্রসারী-উতিতট মুলযায়ন কর?

নিচের উদ্দীপকনি পড় ও নিচের প্রশ্ন গুচ ার উওর দাও
দনের সাচহে কু পুর গ্রাচমর একজি রাচজনিনতক গিতা। গ্রাম োনসর দুুঃখ াঘচের আশায় নেনভন্ন দানে সংেন ত
একনি প্রস্থাে গজ া প্রশাসক মচহাদচয়র নিকি গপষ কচরি। প্রথচম অিীহা প্রকাশ করচ ও পরেতবীচত গজ া
প্রশাসাক উক্ত দানে সাধ্যমত কার্বকর করার গেষ্টা কচরি।
ক.লর্ণ মাউন্ট বযাগ্রটন নক?
ি.লাগ্রহার প্রস্তাগ্রবর মূল বিবয কী তিল?
গ.১৯৪০ সাগ্রলর লাগ্রহার প্রস্তাগ্রব তজন্নাহর তৈজাতত তগ্রওের প্রততফলন ঘগ্রট বগ্রল মগ্রন করা হয় নকন?
ঘ.‘লগ্রহার প্রস্তাগ্রবর মগ্রধ্য স্বাধ্ীন বাংলাগ্রদগ্রশর বীজ তনতহত তিল-উতিতট মুলযায়ন কর?

Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZK 1g cÎ (m„Rbkxj)

1|

2|

wZbw`‡K mgy`ª †ewóZ wm½vcyi †`kwU GKwU Abye©i AÂj| GKmgq kn‡ii wKQz †jvKRb e¨emvq evwYR¨ Ki‡jI
MÖv‡gi †jvK‡`i cïcvjb ev gvQ wkKvi Qvov Ab¨ †Kv‡bv Kv‡Ri Dcvq wQj bv| Rxeb-RxweKvi Rb¨ Zviv Pzwi,
WvKvwZ, cÖZviYv I jyUZivR Ki‡Z eva¨ n‡Zv|
(M) DÏxc‡K DwjøwLZ wm½vcy‡ii mv‡_ cÖvPxb Avi‡ei †fŠ‡MvwjK Ae¯’vi mv`„k¨ e¨vL¨v Ki|
(N) DÏxc‡Ki Av‡jv‡K cÖvK-Bmjvwg Avi‡ei Awaevmx‡`i Ici †fŠ‡MvwjK Ae¯’vi cÖfve g~j¨vqb Ki|
wmÜz mf¨Zv cÖvPxb mf¨Zv¸‡jvi Ab¨Zg| GwU GKwU bMiwfwËK mf¨Zv| Zv‡`i wjLb c×wZ wQj wPÎwfwËK|
wmÜz mf¨Zv bMi mf¨Zv n‡jI Zviv DbœZ K…wl e¨e¯’viI cÖPjb K‡iwQj| he, Mg, Zzjvmn bvbv cÖKvi dmj Zviv
Drcbœ KiZ| dib e„w× Rb¨ Rwg‡Z euva w`Z| eb¨vi cvwb‡K msiÿY K‡i Kv‡R jvMvZ| Avevi Rj‡m‡Pi Rb¨
bvjv †K‡U cvwb G‡b dm‡j w`Z|
(M) DÏxc‡K wmÜz mf¨Zvi wjLb c×wZi mv‡_ cÖvPxb †Kvb mf¨Zvi wjLb c×wZi mv`„k¨ i‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|

(N)
3|

wmÜz mf¨Zvi K…wl e¨e¯’v wgkixq mf¨Zvi K…wl e¨e¯’viB cÖwZ”Qwe- Dw³wU e¨vL¨v Ki|

HwZnvwmK P.K. Hitti I Nikolson- Gi g‡Z, Av`g (Av.) m„wó †_‡K ïiæ K‡i gyn¤§` (mv.)-Gi beyIqvZ
cÖvwß ch©šÍ mgq‡K AvBqv‡g Rv‡nwjqv †evSvq| g~jZ wlªóxq mßg kZ‡K Bmjv‡gi Avwef©v‡ei c~‡e© hLb Avie
DcØx‡c AvBb-Kvbyb, bxwZ ˆbwZKZv, wkÿv-ms¯‹…wZ, Ávb-eyw×gËv, gvbeZv‡eva, A_©‰bwZK ¯^vaxbZvmn
Av_©mvgvwRK, ivR‰bwZK I agx©q †ÿ‡Î wek„•Ljv I ˆbivR¨ weivR KiZ †mB mgqKvj‡K AvBqv‡g Rv‡nwjqv ejv
nq| G mgq `wÿY Avie GKwU wkwÿZ I ms¯‹…wZm¤úbœ mgv‡Ri cÖwZwbwaZ¡ KiwQj|
(M) Bmjvg-c~e© hy‡M Avi‡ei ivR‰bwZK Ae¯’vi wPÎ Zz‡j ai|
(N) Bmjvg-c~e© hy‡M Avi‡ei mvgvwRK Ae¯’vi e¨vL¨v Ki|

A_©bxwZ 1g cÎ
Aa¨vq -02 †fv³v I Drcv`‡Ki AvPiY
01|
`ª‡e¨iGKK

‡gvUDc‡hvM(TU)UvKv

cÖvwšÍKDc‡hvM(MU)UvKv

1

15

15

2

25

10

3

30

5

4

30

0

5

25

-5

K| Xvj Kv‡K e‡j?
L| DcKiY `v‡gi mv‡_ †hvMv‡bi cwigvY Kxfv‡e m¤úwK©Z?
M| DcwiD³ m~wPi wfwË‡Z cÖvwšÍK Dc‡hvM †iLv A¼b Ki|
N| DcwiD³ †gvU Dc‡hvM I cÖvwšÍK Dc‡hv‡Mi g‡a¨ †Kv‡bv m¤úK© Av‡Q wK? m~wPi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki|
02|

03|

‡`IqvAv‡Q, X `ª‡e¨IPvwn`vmgxKiYQx=16-2PX
K| evRvi fvimvg¨ Kx?
L| RxebiÿvKvix Ilya µ‡qi †ÿ‡Î Pvwn`v wewa †Kb Kvh©Ki n‡e bv?
M| DÏxcK n‡Z x `ª‡e¨ I Pvwn`v m~wP ˆZwi Ki|
N| DÏxc‡K hw` x `ª‡e¨i cÖv_wgK `vg 4UvKv n‡Z e„w× †c‡q 6 UvKv nq, Z‡e Pvwn`vi w¯’wZ¯’vcKZv wbY©q c~e©K cÖK…wZ m¤ú‡K©
gšÍe¨ Ki|
wb‡Pi evRvi fvimv‡g¨i GKwU KvíwbK ZvwjKv †`Iqv Av‡Q:
`ª‡e¨i `vg
Pvwn`vicwigvb(Qd)
‡hvMv‡bicwigvY(Qs)
4

7

5

5

6

6

6

5

7

7

4

8

8

3

9

K| evRvi fvimvg¨ Kv‡K e‡j?
L| `vg w¯’i †_‡K Avq evo‡j Pvwn`v †iLvi †Kvb ai‡bi cwieZ©b NU‡e?

M| DcwiD³ DÏxc‡K 4 UvKv `v‡g Ges 8 UvKv `v‡g †Kvb ai‡bi cwiw¯’wZi D™¢e n‡e? e¨vL¨v Ki|
N| DÏxc‡K ZvwjKvq DwjøwLZ `vg mg~n AcwiewZ©Z Ae¯’vq Pvwn`vi cwigvY wØ¸Y n‡j evRvi fvimv‡g¨ Kxiƒc cwie©Zb NU‡e?
e¨vL¨v Ki|

