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English Reading Skills 

Final Suggestions 
 

Part A (Brief Questions) 

এই পার্টে  সমসাময়িক ককার্ া য়িষি (কেম  ঃ ক ায়িঙ্গা ইসয ু য়কিংিা ির্ে মার্  ঘর্ট োওিা ককা  
ঘট া) অথিা Universal ককার্ া য়িষর্ি  উপ  একটি Passage থাকর্ি। কেখা  কথর্ক ১২ 
টি প্রশ্ন থাকর্ি আ  ১০ টি  উত্ত  কেখর্র্ ির্ি। এখার্  Passage টি কথর্ক কিশ কর্িক 
ধ র্   প্রশ্ন িি। কেম - 
i) Passage কথর্ক স াসয়  উত্ত  ক া  মর্র্া প্রশ্ন 
ii) Single word formation (অর্ কটা এক কথাি প্রকাশ এ  মর্র্া) 
iii) Changing the forms of different Parts of Speech (পদ পয় ির্ে  ) 
iv) Transformation of Sentence (Voice, Degree, Simple-Complex-
Compound....) 

য় য় িং য়িে মূে িই কথর্ক প্রর্শ্ন  ধ   কের্  য়   এর্র্ সয য়িধা ির্ি। িায়ির্র্ ির্স প্রাকটিস 
করু  কস অ যসার্ । 

 

Part B (Short Questions) 

গর্া যগয়র্ক ককার্ া য়িষর্ি  উপ  য়শক্ষাথী  অ যধাির্   দক্ষর্ার্ক েক্ষু কর্  একটি 
Passage কদওিা থাকর্ি। কসই Passage এ  উপ  ৮ টি  মর্র্া প্রশ্ন পার্ি । কেখা  কথর্ক ৫ 
টি  উত্ত  প্রদা  ক র্র্ ির্ি। প্রর্শ্ন  উত্ত গুর্োর্র্ সৃে শীের্া  প্রর্িাগ কদখার্র্ ির্ি। 
স াসয়  Passage কথর্ক কয়প কপস্ট ক া  ককার্ া সযর্োগ  াই। য় য় িং য়িে িই কদর্খ প্রর্শ্ন  
পুাটা ে কের্  য়  । র্া প  কস অ যোিী িাসাি প্রাকটিস করু । এর্র্ কর্  প ীক্ষাি য়েখর্র্ 
সয য়িধা ির্ি।  
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Part C (Broad Questions) 

একটি কয়ির্া িা কয়ির্া  অিংশ কদওিা থাকর্ি। সচ াচ  Introduction to Poetry িই 
কথর্ক কয়ির্াটি ক ওিা িি। র্র্ি িাইর্  কথর্ক আসা  ক ক ে ও আর্ে। োর্িাক, কসখা  কথর্ক 
আপ ার্ক মূের্ কয়ির্া  summary, tone, central theme, generic form, rhyme-
scheme, poet's attitude, figure of speech... এসর্ি  উপ  য়েখর্র্ িো ির্ি। য় য় িং 
য়িে িইর্ি  কথর্ক কদর্খ য় র্ি প্রর্শ্ন  ধ   কের্  য়  । এোিা কয়ির্া  োইর্   িুাখুাও 
(explanation) কেখর্র্ িো িি। োর্িাক পা র্েক্ট প্রস্তুয়র্  ে ু য় র্চ  কয়ির্াগুর্ো কথর্ক 
উপর্ াক্ত য়িষিগুর্ো চচে া করু । এোিাও য় য় িং য়িে মূে িই কথর্ক সি কপার্িম সম্পর্কে  
আইয় িা  াখর্ি  অিশুই। সার্থ Introducation to Poetry ককার্সে  ২০ টি কপার্ির্ম  
সিকটি সম্পর্কে ও ভাে ধা ণা  াখর্ি । 
1. When I consider myself.... 
2. Fair daffodils... 
3. Milton! Thou shoudst be... 
4. It was roses, roses..... 
5. How do I love thee... 
6. Blow, blow thou winter wind... 
7. The curfew tolls the knell of....the hamlet sleep 
8. Season of mists.... 
9. Where the mind is without fear... 
10. I met a traveller from antique land.... 

 

য় য় িং য়িে একটি রু্ে ামূেক কয়ি  ককাসে। কা ণ, এটি  ককা  য় র্দিষ্ট পয় সীমা ক ই। এই 
ককার্সে  য়সর্েিাসও অর্ ক িি। র্াই িাসাি ির্স সমি য় র্ি প্রয়র্য়দ  ৩ টি িা র্া র্িয়শ 
সিংখুক কর্  কপার্িম/টয়পক প্রাকটিস ক া  ককা  য়িকল্প ক ই। আ  একটি কথা ির্ো এই 
ককার্সে কিয়শ কেখা  প্রর্িাে  ক ই র্াই ের্টুকু প্রর্শ্ন চাওিা ির্ি র্র্টুকুই সযন্দ ভার্ি কেখা 
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উয়চর্। প্রয়র্টি টয়পক কথর্ক ভাে কর্  আইয় িা  াখর্র্ ির্ি। কপার্িমগুর্োর্ক এম ভার্ি 
মর্   াখর্র্ ির্ি োর্র্ গুয়ের্ি  া োি। 

সর্িোপয়  এসি টয়পর্ক  ককার্ া অিংশ িুঝর্র্ অসয য়ির্ধ ির্ে EDNOUB গ্রুর্প কপাস্ট য়দ । 
আশা কয়  সর্িোচ্চ সির্োয়গর্া পার্ি । 
এোিাও টয়পকগুর্ো িুান্ডর্ াটস আকার্  য়ের্খ আমার্দ  িুান্ডর্ াটস গ্রুর্পও কপাস্ট ক র্র্ 
পার্  । এর্র্ অর্ র্ক ই উপকা  ির্ি। সিা  ে ু শুভকাম া  ইে। 
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