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অনু শীলনী 1
1 থেকে 8 প্রশ্নাবলী

এখন তুমি ম�োট আটটি সংক্ষিপ্ত সংলাপ শুনবে। 1 থেকে 8 নম্বর প্রশ্নের উত্তর ত�োমাকে দেওয়া উত্তরপত্রে লেখ। যথাসম্ভব
সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবে।
প্রতিটি সংলাপ দু ’বার করে শুনতে পাবে।
1

ম�ৌমিতা নাটক দেখতে যেতে চাইলে তাকে কী করতে হবে?
...................................................................................................................................................... [1]

2

হাঁটা ও ন�ৌকাভ্রমণ ছাড়া নদীর পাড়ে আর কী করার আছে?
...................................................................................................................................................... [1]

3

বিশ্বের ক�োথায় পাখিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কমে যাচ্ছে?
...................................................................................................................................................... [1]

4

নেপাল থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঠিক সময়ে না আসার কারণ কী?
...................................................................................................................................................... [1]

5

মহিলা কী ধরণের কামরায় চড়তে চান?
...................................................................................................................................................... [1]

6

ছাত্রছাত্রীদের সাথে ক�োন জিনিসটা আনা সবচেয়ে বেশি প্রয়�োজন?
...................................................................................................................................................... [1]

7

সাকিব কুয়ালালামপুরে কেন যাচ্ছে?
...................................................................................................................................................... [1]

8

লেখক মঞ্জু র ম�োরশেদ বই মেলায় কী করবেন?
...................................................................................................................................................... [1]
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অনু শীলনী 2
9

এখন ত�োমরা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ মাসু দুর রহমানের কাছ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাস
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সম্বন্ধে কিছু তথ্য শুনবে। তাঁর বক্তব্য শুনে নিচের শূ ন্যস্থানগুল�ো একটি বা দু ’টি শব্দ দিয়ে
পূ রণ করবে।
বক্তব্যটি দু ’বার শুনতে পাবে।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(a) পূ র্ববঙ্গের জনগণের .............................. জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

[1]

(b) ইংল্যান্ডের অক্সফ�োর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত�ো এখানে শিক্ষার্থীদের হলে ..............................

[1]

হত�ো।

সলিমুল্লাহ হল
(c) মুসলমান ছাত্রদের .............................. ফলে এই হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

[1]

(d) হল বানান�োর জন্য সরকারী অনু দান কম থাকায় নবাব পরিবার ও অন্যান্য ল�োকজনের কাছ
[1]

থেকে .............................. দরকার ছিল।
ইতিহাস ও অবস্থান
(e) নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর .............................. সনে এই ভবনের উদ্বোধন করেন

[1]

ঢাকার সবচেয়ে .............................. এলাকায় বড় বড় গাছপালা দিয়ে ঘেরা শান্ত পরিবেশে
এর অবস্থান।

[1]

(g) এই সলিমুল্লাহ হল ছিল ইসলামিক ও .............................. স্থাপত্যের এক অপূ র্ব মেলবন্ধন।

[1]

(h) এর অডিট�োরিয়ামে ছাত্ররা সাংস্কৃ তিক অনু ষ্ঠান এবং .............................. করে থাকে।

[1]

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

(f)

ভবন
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অনু শীলনী 3
10 তুমি ছয়জন ব্যক্তির শহর আর গ্রামে বসবাসের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য শুনবে। প্রত্যেক বক্তার সঙ্গে তাদের বক্তব্য
(A থেকে G) মিলিয়ে প্রত্যেক বক্তার জন্য (A থেকে G) সঠিক অক্ষরটি বেছে নিয়ে খালি বাক্সে লেখ। প্রতিটি অক্ষর

কেবল একবারই ব্যবহার করবে। এখানে একটি অতিরিক্ত অক্ষর আছে যেটি ত�োমার ব্যবহারের প্রয়�োজন নেই।

বক্তব্যটি দু ’বার শুনতে পাবে।
				
বক্তা 1
				
বক্তা 2
				
বক্তা 3
				
বক্তা 4
				
বক্তা 5
বক্তা 6
				

A কাজের জন্য আমাকে শহরে থাকতে হয়েছিল, কিন্তু আমি পরে গ্রামে চলে

এসেছি।

B আমি খুশী যে যানবাহনের ভাল�ো সু বিধার জন্য এখন আমরা শহরে থাকছি।
C স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য আমি আসলেই গ্রামে থাকতে চাই।
D আমি একদিন শহরে চলে যেতে চাই, যদিও জানি এটা ক�োনওদিন হবে না।
E আমি শহুরে জীবন উপভ�োগ করেছি, তবে গ্রামে একটা নতুন কাজ নিয়ে চলে

গিয়েছি এবং এটাকে ভাল�োবেসে ফেলেছি।

F আমি মনস্থ করেছি শহরের কলেজে যাব আর সেখানেই থাকব।
G আ
 মি সবসময়ই গ্রামে থেকেছি আর আমার এটা ছেড়ে যেতেও মন চায় না।
[6]
[ম�োট: 6]
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অনু শীলনী 4
এখন তুমি সাংবাদিক আনিমার সাথে গায়ক নাসিম চ�ৌধু রীর একটি সাক্ষাৎকার শুনবে।
সাক্ষাৎকারটি শ�োন এবং প্রশ্নগুল�ো পড়। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তর A, B বা C বেছে নিয়ে টিক চিহ্ন () দিয়ে
যথাযথ বাক্সে চিহ্নিত কর। সাক্ষাৎকারটি দু ’বার শুনতে পাবে।
11

গানের দলটির সদস্যদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল যখন তাঁরা …
A

একটি প্রতিয�োগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

B

একই কলেজে পড়তেন।

C

একই শহরে কাছাকাছি থাকতেন।

[1]
12 শুরুতে গানের দলটির কাছে কী কঠিন ছিল?
A

তাঁদের গান অনু শীলনের জন্য ক�োনও জায়গা ছিল না।

B

তাঁদের দল পরিচালনার জন্য কেউ ছিল না।

C

তাঁদের কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল না।

[1]
13 ‘নাগরালি’ দলের প্রথম সফল গানটি ছিল তাঁদের ...
A

নিজেদের সম্পর্কে।

B

সাড়া জাগান�ো দ্বিতীয় গান।

C

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত প্রথম গান।

[1]
14 গানের দলটির নাম কেন ‘নাগরালি’ রাখা হয়েছিল?
A

শব্দটি তাঁদের খুব পছন্দের ছিল।

B

শব্দটি তাঁদের শহরের নাম ছিল।

C

তাঁদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে নামটি সাজিয়েছিলেন।

[1]
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15 গানের দলটি দেশের বাইরে অনু ষ্ঠান করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি কী পছন্দ করেছিল?
A

প্রবাসীদের বাংলা সঙ্গীতের প্রতি দরদ ও ভাল�োবাসা।

B

প্রবাসে বাংলা সঙ্গীতানু ষ্ঠানের শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া।

C

বিভিন্ন দেশে বেড়াতে যাওয়া ও অনু ষ্ঠান করা।

[1]
16 কী কারণে গানের দলটি সঙ্গীতানু ষ্ঠান করা বন্ধ করেছিল?
A

তাঁরা প্রত্যেকেই একা একা গান করতে চেয়েছিলেন।

B

তাঁদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল।

C

তাঁদের মধ্যে মতের অমিল হচ্ছিল।

[1]
17 তাঁরা আবার কেন দলগতভাবে সঙ্গীতানু ষ্ঠান করতে রাজি হয়েছিলেন?
A

আরও একটি নতুন এ্যালবাম প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

B

অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁদেরকে একটি সঙ্গীতানু ষ্ঠান করতে বলা হয়েছিল।

C

একসাথে বাজান�োর কথা তাঁরা খুব মনে করতেন ও আনন্দ পেতেন।

[1]
18 সরাসরি সঙ্গীতানু ষ্ঠান করার জন্য নাসিম এখন কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন?
A

তিনি আগেভাগেই বিশ্রাম নিচ্ছেন।

B

তিনি অনেক অনু শীলন করছেন।

C

তিনি নিয়মিত দ�ৌড়াতে যাচ্ছেন।

[1]
[ম�োট: 8]
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