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মাধ্যমমক বাাংলা সাজেশন ২০২৩ 
 
প্রশ্নমান- ৩  
১) “এ মবষজে সজেহ মিল তপজনর”–সজেজহর কারন কী? মকভাজব তপজনর সজেহ দূর হজেমিল? 
২) “বুজকর রক্ত িলজক ওজে তপজনর”–তপজনর এমন অবস্থার কারন কী? 
৪) “পৃমিবীজত এমন অজলৌমকক ঘটনাও ঘজট”—তপজনর এমন মজন হওোর কারন মক? 
৫) “তপন লজ্জা ভভজে পড়জত যাে” –তপন কী পড়জত মিজেমিল? পড়জত মিজে কী অমভজ্ঞতা হজেমিল?  
৬)“মকন্তু ভক ভশাজন কার কিা”– এখাজন কার কিা, ভক ভশাজনমন? এর পমরণমত কী হজেমিল? 
৭) “তপজনর হাত আজি, ভ াখ আজি” বক্তা ভক? তাাঁর এমন মজন হওোর কারন কী? 
৮) “ তারমাজন তপনজক আর ভলখক বলা  জল না” এমন বলার আসল কারন কী? www.ek24.in 
৯) “ মামসর এই হই ই-এ মজন মজন  পুলমকত হে” তপন ভকন মামসর হই ইজত পুলমকত হজেমিল? 
১০) “এজকবাজর মনিক মানুষ” কাজক মনিক মানুষ বলা হজেজি? ভকন এমন কিা বলা হজেজি? 
১১) “মািার  ুল খাাঁড়া হজে উেজলা”  কার, ভকন এমন হজেমিল? ভকন তপজনর িাাঁজে কাটা মদজে উজেমিল? 
১২) “ভ াঁম জে ওজে ভবজতাষ” ভবজতাষ ভক? ভস ভকন ভ াঁম জে ওজে? 
১৩) “ আপমন মক ভিবাজনর ভ জেও বজড়া?” বক্তার এমন প্রজশ্নর কারণ কী? বযমক্ত এমন প্রজশ্নর কী েবাব 
মদজেমিজলন? 
১৪) “িল্প শুজন খুব িম্ভীর হজে ভিজলন হমরদা।”–ভকান্ িল্প শুজন হমরদা িম্ভীর হজে মিজেমিল? 
১৫) ভকন হমরদা ভকাজনামদন  াকমর কজরমন? 
১৬) “ওসব হল সুের সুের এক একমট বঞ্চনা। ” -‘ওসব’ বলজত কী ভবাঝাজনা হজেজি? ভসগুজলাজক বঞ্চনা বলা 
হজেজি ভকন? 
১৭)  “আমম এই সৃমির মজধ্য এক কণা ধূ্মল”—প্রসঙ্গ উজেখ কজর বযাখযা ভলখ। 
১৮) “বজড়া  মৎকার আেজক এই সন্ধ্যার ভ হারা” – সন্ধ্যার ভয ভসৌেজযের বণেনা এখাজন আজি তা ভলখ। 
১৯)  “ভসজতা ভোনক দুলেভ মেমনস।”—দুলেভ মেমনসটা কী? ভক, কীভাজব তা লাভ কজরমিল? 
২০)  “হমরদার েীবজন সমতযই একটা নাটকীে ববম ত্র্য আজি।” হমরদার েীবজনর নাটকীে ববম ত্র্যমট কী মিল? 
২১) “খুবই িমরব মানুষ হমরদা”—হমরদার দামরজযযর পমর ে দাও। 
২২) ‘ভপামলমটকযাল সাসজপক্ট’ সবযসা ী মমেকজক কার সামজন হামের করা হে ? হামের করা হজল কী ভদখা যাে ? 
২৩) “বুজড়ামানুজষর কিাটা শুজনা।” ভক, কাজক উদৃ্ধত কিামট বজলজিন? এ কিা বলার কারণ কী? 
২৪) “রােমবজযাহীর ম ন্তাজতই ধ্যানস্থ হইো রমহল।” –কার ম ন্তাে, ভক ধ্যানস্থ। হজে রইল? উমিি বযমক্তর স্বরূপ 
বযাখযা কজরা। 
২৫) “এই অনযাজের প্রমতবাদ যখন করজত ভিলাম…” ভকান্ অনযাে? তার প্রমতবাদ করাে কী হজেমিল? 
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২৬) ‘ভস োনত না আমম আর কখজনা মিজর আসব না’ ‘ভস’ ভক? ‘আমম আর কখজনা মিজর আসব না’ বলার 
কারন কী? 
২৭) ‘তারপর যুদ্ধ এজলা’– যুদ্ধ আসার পজর কী ঘজটমিল? 
২৮) ‘আমম তাজক ভিজড় মদলাম’ আমম ভক? মতমন ‘তাজক’ ভিজড় মদজলন ভকন? 
২৯) ‘অসুখী একেন’ কমবতাে ভদবতার কী পমরণমত হল? এ ঘটনা মকজসর সাক্ষ্য ভদে? 
৩০) ‘সব  ূণে হজে ভিল জ্বজল ভিল আগুজন’ মকজসর প্রভাজব সব  ূণে হজে ভিল? কী কী  ূণে হল এবাং আগুজন জ্বজল 
ভিল? 
৩১) “ভসই ভমজেমটর মৃতুয হল না”  ভকান ভমজেমটর কিা বলা হজেজি? ভকন তাাঁর মৃতুয হজলা না? www.ek24.in 
৩২) ‘ভসই ভমজেমটর আমার অজপক্ষ্াে” ভকান ভমজেমটর কিা বলা হজেজি? তাাঁর অজপক্ষ্ার কারণ কী? 
৩৩)’উজে পড়ল মমের ভিজক টুকজরা টুকজরা হজে’ কাজদর এমন অবস্থা হজেমিল? ভকান পমরমস্থমতজত এমন ঘটনা 
ঘজটজি? 
৩৪) “আমাজদর ইমতহাস ভনই” ভক, ভকন একিা বজলজিন? 
৩৫) “তবু ভতা কেন আমি বামক” — এই “কেন” কারা? তাজদর িাকার গুরুত্ব কী? 
৩৬) “পৃমিবীর হেজতা ভিজি মজর” — পৃমিবী সম্পজকে এমন মন্তজবযর কারণ কী? 
৩৭) “আমরা মিজরমি ভদাজর ভদাজর" আমরা বলজত কাজদর কিা বলা হজেজি? তাজদর ভদাজর ভদাজর মিরজত হজে 
ভকন? 
৩৮) “আে আরও ভবাঁজধ্ ভবাঁজধ্ িামক” কাজদর উজিজশ এই আহ্বান? এ আহ্বাজনর কারণ কী? 
৩৯) “আমাজদর মািাে ভবামারু” ভবামারু ভক? মন্তবযমটর অিে মবস্তামরত আজলা না কজরা? 
৪০) “আমরাও তজব এইভাজব/ এই মুহূজতে মজর যাব নামক?” আমরা কারা? েীবন সম্পজকে তাজদরই ভাবনার 
কারণ কী? 
৪১) “তবু ভতা কেন আমি বামক”  পমরমস্থমতর অিে ভলজখা। 
৪২) “এজসা যুিান্তজরর কমব” যুিান্তজরর কমব ভক? ভকান পমরমস্থমতজত তাজক আহ্বান করা হজেজি? 
৪৩) “এল মানুষ ধ্রার দল”  তাজদর আিমজনর আজি আমিকার স্বরূপ ভকমন মিল? 
৪৪) “শঙ্কাজক  াইমিল হার মানাজত” ভক, কীভাজব শঙ্কাজক হার মানাজত  াইমিল?” 
৪৫) “অপমরম ত মিল ভতামার মানবরূপ” ভতামার বলজত কার? ভসই রূজপর পমর ে দাও। 
৪৬) “পমঙ্কল হল ধূ্মল ভতামার রজক্তর অশ্রুজত মমজশ” ভতামার বলজত কার? তার রক্ত অশ্রু ভকন ঝজরমিল? 
৪৭) “দাাঁড়াও ওই মানহারা মানবী দ্বাজর”  ‘মানহারা মানবী’ ভক? তার দ্বাজর ভকন দাাঁড়াজত বলা হজেজি? 
৪৮) ” মবদ্রুপ কজরমিল ভীশনজক”  ভক কীভাজব মবদ্রূপ করমিল? 
৪৯) “মবমধ্বাম মন প্রমত” বক্তা ভক? মতমন ভকন এ কিা বজলজিন? 
৫০) “মসমরো কুসুম দাম ভরাজষ মহাবলী”  ‘মহাবমল’ ভক? তার এমন আ রজণর কারণ কী? 
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৫১) “ঘু াব এ অপবাদ বমধ্ মরপু কূজল”  বক্তা ভকান অপবাজদর কিা বজলজিন? উক্ত অপবাদ ভঘা াজনার েনয 
মতমন কীভাজব প্রস্তুত হজলন? 
৫২) ” মেজ্ঞামসলা মহাবাহু মবস্মে মামনো”  মহাবাহু ভক? তার মবস্মজের কারণ কী? 
৫৩) ”নামবলা কবূেরদল ভহমর বীরবজর মহািজভে” - “কবূেরদল” শজের অিে কী? বীরবর ভকািাে উপনীত হজল 
এমনমট ঘজটজি? 
৫৪) “এই সাজে মক আমাজর”  বক্তার এমন মন্তজবযর কারণ মক? 
৫৫) “ভদমখব এবার বীর বাাঁজ  কী ঔষজধ্”  ‘বীর’ বলজত কাজক ভবাঝাজনা হজেজি? তাাঁর সম্পজকে ভকন এ মন্তবয? 
৫৬) “সামেজি রাবণরাো” রাবণ রাো ভকন সােজিন? তাাঁর সােসজ্জার মববরণ দাও। 
৫৭) “এবার মহামনশা ভশজষ আসজব উষা অরুণ ভহজস”  মহামনশা কী? এই মন্তজবযর মধ্য মদজে কমব মকজসর ইমঙ্গত 
মদজেজিন? 
৫৮) “মদিম্বজরর েটাে হাজস মশশু- াাঁজদর কর” প্রসঙ্গ উজেখ কজর তাৎপযে আজলা না কজরা। 
৫৯) “আসজি নবীন েীবন হারা অ-সুেজর করজত ভিদন”  উমক্তমটর তাৎপযে ভলজখা। www.ek24.in 
৬০) “ভাো িড়ার ভখলা ভয তার কীজসর তজব ডর”  ভাো িড়ার ভখলামট কী? তা ভিজক বক্তা ভকন ভে ভপজত 
মনজষধ্ কজরজিন? 
৬১) “প্রলে বজেও আসজি ভহজস মধু্র ভহজস”  ভক আসজি? তার হামসর কারণ মবজেষণ কজরা। 
 
প্রশ্নমান- ৫ 
 
১)জ্ঞান কু্ষ্ িজল্পর নামকরজণর সািেকতা ভলজখা। 
২)“িল্প িাপা হজল ভয ভেঙ্কর আহ্লাদ হওোর কিা, ভস আহ্লাদটা খুাঁজে পাে না” ভকান আহ্লাজদর কিা এখাজন বলা 
হজেজি?ভকন তপন আহ্লাদ খুাঁজে পােমন? 
৩)জ্ঞান কু্ষ্ িল্প অবলম্বজন তপন ও ভলখক ভমজসার  মরত্র্ আজলা না কজরা। 
৪) “ তপন আর পড়জত পাজরনা”—তপন কী পড়জত পাজরমন? তা না পড়জত পারার কারন কী? 
৫)  “হমরদার েীবজন সমতযই একটা নাটকীে ববম ত্র্য আজি।”  ‘বহুরূপী’ িল্প অবলম্বজন মন্তবযমট মবজেষণ কজরা। 
৬) ‘বহুরূপী’ িল্প অবলম্বজন হমরদার েীবনযাত্র্ার পমর ে দাও। 
৭) “এই শহজরর েীবজন মাজঝ মাজঝই অদু্ভত ঘটনা সৃমি বহুরুপী হমরদা।“  ভয অদু্ভত ঘটনাগুমল হমরদা ঘমটজেমিল 
উজেখ কজরা। 
৮) “এবার মামর ভতা হামত, লুমে ভতা ভাণ্ডার” ভক ভকান প্রসজঙ্গ মন্তবযমট কজরজি? তার এই উজিশয কী ভশষ অবমধ্ 
সিল হজেমিল,িল্প অবলম্বজন আজলা না কজরা। 
৯) “বাাঃ এ ভতা ভবশ মোর বযাপার।”মোর বযাপারমট কী? তা বক্তার ওপর কী ধ্রজনর প্রভাব ভিজলমিল? 
১০) “িল্প শুজন খুব িম্ভীর হজে ভিজলন হমরদা”  িল্পমট কী মিল? হমরদার িম্ভীর হজে যাওোর কারণ কী মিল? 
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১১) “ভপামলমটকযাল সাসজপক্ট সবযসা ী মমেকজক মনমাইবাবুর সমু্মজখ হামের করা হইল।”  মনমাইবাবু ভক? সবযসা ী 
মমেকজক কখন মনমাইবাবুর সমু্মজখ হামের করা হজেমিল? সবযসা ীর ভ হারার বণেনা দাও। 
১২) “ভযখাজন মিল শহর/ ভসখাজন িমড়জে রইল কাে কেলা” শহজরর এই পমরণমত কীভাজব হজলা তা কমবতা 
অবলম্বজন আজলা না কজরা। 
১৩) “তারপর যুদ্ধ এজলা” তারপর বলজত কখন? যুজদ্ধর পমরণমত কী হজেমিল? 
১৪) “আমরা মভখামরর বাজরা মাস”  এই উপলমির অিে মবজেষণ কজরা। www.ek24.in 
১৫) “আে আরও ভবাঁজধ্ ভবাঁজধ্ িামক”  কমবতাে কমব কাজদর ভবাঁজধ্ িাকজত বজলজিন? কমব ‘ভবাঁজধ্ ভবাঁজধ্’ িাকার 
প্রজোেনীেতা অনুভব কজরজিন ভকন, তা কমবতা অবলম্বজন বুমঝ ভলজখা। 
১৬) “সজভযর ববের ভলাভ নগ্ন করল আপন মনলেজ্জ অমানুষতা” সজভযর ববের ভলাজভর ভয ম ত্র্ আমিকার কমবতাে 
িুজট উজেজি তা মনজের ভাষাে ভলখ। 
১৭) “হাে িাোবৃতা” িাোবৃতা কাজক বলা হজেজি? তার সম্পজকে কমব কী বজলজিন সাংজক্ষ্জপ ভলজখা। 
১৮) ‘অমভজষক’ কমবতা অবলম্বজন লজঙ্কশ্বর রাবণ মরত্র্মট আজলা না কজরা। 
১৯) ‘অমভজষক’ কমবতা অবলম্বজন ইন্দ্রমেৎ  মরত্র্মট বণেনা কজরা। 
২০) ” নমম পুত্র্ মপতার  রজণ” মপতা ও পুজত্র্র পমর ে দাও। মনজের পােয অবলম্বজন মপতা ও পুজত্র্র কজিাপকিন 
মনজের ভাষাে ভলজখা। 
২১) ইন্দ্রমেজতর বীরত্ব ও ভদশজপ্রজমর পমর ে দাও। 
২২) “প্রলজোোস” কমবতার নামকরজণর স্বািেকতা আজলা না কজরা। 
২৩) “আসজি নবীন েীবনধ্ারা অসুের করজত ভিদন”  নবীন কীভাজব এজসমিল তা মনজের ভাষাে মবস্তামরত বণেনা 
কজরা। 
২৪) প্রলজোোস কমবতার মূল ভাববস্তু আজলা না কজরা। 
২৫) “প্রলজোোস” কমবতা অবলম্বজন কমবর মবজযাহী মানমসকতার পমর ে দাও। 
২৬) “কিাে বজল কামল কলম মন ভলজখ মতনেন” এখাজন ‘কিা’ বলজত কী ভবাঝাজনা হজেজি? এমন ভকন বলা 
হে? 
২৭) িাউজেন ভপন বাাংলাে কী নাজম পমরম ত? নামমট কার ভদওো? িাউজেন ভপজনর েন্ম ইমতহাস ভলজখা। 
২৭) “ভদাোত ভয কত রকজমর হজত পাজর, না ভদখজল মবশ্বাস করা শক্ত”  কতরকজমর ভদাোজতর কিা বজলজিন 
বক্তা? মবমভন্ন প্রকার ভদাোত সম্পজকে মতমন কী তিয মদজেজিন তা আজলা না কজরা মবস্তামরত। 
২৮) “আশ্চযে সবই আে অবলুমির পজি” সবই বলজত কী ভবাঝাজনা হজেজি? ভসগুমলর অবলুমির কারণ কী? 
২৯) “আমরা কামল বতমর করতাম মনজেরাই” কারা কামল বতমর করজতন? তাাঁরা কীভাজব কামল বতমর করজতন? 
৩০) “তাাঁরা হেজতা বুঝজবন কলজমর সজঙ্গ আমাজদর কী সম্পকে” প্রবন্ধ্ অনুযােী কামল কলজমর প্রমত ভলখজকর 
ভাজলাবাসার পমর ে দাও। 
৩১) ” সবমমমলজে ভলখাজলমখ একমট ভিাজটাখাজটা অনুষ্ঠান” উমক্তমটর অিে বযাখযা কজরা। 
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৩২)”আমার মজতা আরও ভকউ ভকউ মনশ্চেই মবপন্ন ভবাধ্ কজরজি” এই মবপন্নতার কারণগুজলা আজলা না কজরন। 
৩৩) ” িাইট ভকামন িাইট”  মক্ষ্তীজশর এই কিা মাযাস োতীে  যামম্পেনমশজপ ভকামনজক কীভাজব উদু্বদ্ধ কজরমিল 
তা ভলজখা। 
৩৪) “ভশানামাত্র্ প্রণজবেু দপ কজর জ্বজল উজেমিল” প্রণজবেুর পমর ে দাও। ভকন ভস জ্বজল উজেমিল? এই জ্বজল 
ওোর মধ্য মদজে তার ভকান মানমসকতার পমর ে পাওো যাে? 
৩৫) “আমার মবরুজদ্ধ আর কী কী অমভজযাি আজি” বক্তা ভক? তার মবরুজদ্ধ কী কী অমভজযাি উত্থামপত হজেমিল? 
মতমন কী েবাব মদজেমিজলন? 
৩৬) ভকামনর েীবজন মক্ষ্মতজশর এবাং প্রণজবেু অবদান আজলা না কজরা। 
৩৭) “আে িঙ্গাে ভাাঁটা”  আে বলজত ভকান মদনজক ভবাঝাজনা হজেজি? ভসই মদজনর িঙ্গা ঘাজটর বণেনা দাও। 
 
প্রশ্নমান- ৪ 
 
১) “মমমলত মহেু-মুসলমাজনর মাতৃভূমম গুলবাি এই বাাংলা” মন্তজবযর প্রসঙ্গ ভলজখা। এই মন্তজবযর মধ্য মদজে বক্তা 
 মরজত্র্র ভকান মদকমট িুজট উজেজি? 
২) “বাাংলার এই দুমদেজন আমাজক তযাি করজবন না” কাজদর উজিজশ আহ্বান? ভকান দুমদেজন এই আহ্বান? 
৩)”স্পধ্ো ভতামাজদর আকাশস্পশেী হজে উজেজি”  “ভতামাজদর” বলজত কাজদর? তাজদর স্পধ্োর পমর ে দাও। 
৪) “বাাংলার ভািযাকাজশ আে দুজযোজির ঘনঘটা” ভক ভকান প্রসজঙ্গ এই মন্তবয কজরজিন? 
৫) “মসরােজদৌো” নাটযাাংশ অবলম্বজন মসরাজের  মরত্র্ ববমশি আজলা না কজরা। 
৬) ” ভতামাজদর কাজি আমম লমজ্জত” বক্তা কাজদর কাজি, ভকন লমজ্জত ? www.ek24.in 
৭) “ও মনাঃশ্বাজস মবষ, ওর দৃমিজত আগুন, ওর অঙ্গ সঞ্চালন ভূমমকম্প” কার সম্পজকে ভকন এই মন্তবয? 
 
প্রমতজবদন র না- 
 
১) ভতামার এলাকাে রক্তদান মশমবর। 
২) ভডঙু্গ মযাজলমরো ভরাজির প্রমতজরাজধ্র উজিজশয প্রশাসজনর ভুমমকা। 
৩) সম্প্রমত হওো ঘূমণেঝড়- এর মবপযেজের বণেনা মদজে একমট প্রমতজবদন ভলজখা। 
৪) ভতামার এলাকাে একমট রাস্তাজত ভোনক দুঘেটনা ঘজটজি। এই মবষজে একমট িেনমূলক প্রমতজবদন র না 
কজরা। 
৫) ভবআইমনভাজব িাি ভকজট ভিলার মবরুজদ্ধ ভতামার এলাকার মানুজষর আজোলন মনজে একমট প্রমতজবদন র না 
কজরা। 
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প্রবন্ধ্ র না- 
 
১) বাোমলর উৎসব 
২) মশক্ষ্ামবস্তাজর িণমাধ্যমগুমলর ভূমমকা । 
৩) দূষণ/কুসাংস্কার প্রমতজরাজধ্ িাত্র্সমাজের ভূমমকা 
৪) কনযাশ্রী প্রকল্প 
৫) ভতামার েীবজনর লক্ষ্য www.ek24.in 
৬)  ন্দ্রযান ২: সিল না বযিে 
৭) কজরানা মহামারী / লকডাউন 
 
অনুবাদ (ইাংজরমে ভিজক বাাংলা)- 
 
এর সাজেশন সম্ভব না। কারন ভয ইাংজরমে অাংশটা ভদজব তার অনুবাদ করজত হজব। ভকানটা ভদজব বলা মুশমকল। 
তজব ভটস্টজপপার অনুশীলন করজল অজনক উপকার পাওো যাে। 


