
১. ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেছ ো:     

১.১ ‘ভেঘুছর' কনেতো়ে ‘শুকছিো  ছ়ের আঁঠি' রছ়েছে - 

(ক) অশ্বথ গাছের নীছে (খ) মাঠ (গ) গগালাঘছর (ঘ) বিৌছকোর ব োছে 

১.২ ‘তোছক আসছত েেছে কোে। '— কোছক আসছত েেো হছ়েছে? 

(ক) শংকর গেনাপতিছক ( ) অনভমিুু বসিোপনতছক (গ) তিভীষণ দাশছক (ঘ) 

পঞ্চানন অছপরার মাতলকছক 

১.৩ ‘আকোছে ি়েি তুছে দোনঁ়েছ়ে রছ়েছে 

(ক) িুছনাপাহাড় (খ) মরুভূতম (গ) প্রভািেূর্ য (ঘ) পোইিগোে 

১.৪ 'বেছত পোনর নকন্তু বকি েোে' কোেুগ্রন্থঠির রচন়েতো 

(ক) নীছরন্দ্রনাথেক্রিিী (খ) অরুণতমত্র (গ) েক্তিচছটোপোধ্ুো়ে (ঘ) অতময় েক্রিিী 

১.৫ পূে বেছের মোহুছতর ভোষো়ে ‘মোইে' েছেরঅর্ ব- 

(ক) তপেছনর্াও ( ) সোেধ্োি (গ) িে। (ঘ) কাি হও 

২.  ুে সংছেছপ িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর দোও : 

২.১ ও বতো পনর্কজছির েোতো’ – পনর্কজছির েোতো বকোিঠি? 



উঃ-নীছরন্দ্রনাথ েক্রিিীর গলখা  ভভরদুপুছর  কতিিায় অশথ গােটিছক পতথক 

জছনর োিা িলা হছয়ছে। 

২.২ ‘এ োছি েোতোছসর নভতর সে সম়ে নভছজ জছের ঝোপিো র্োছক। ” – বকি 

এমিঠি হ়ে? 

উঃ- শযামল গছগাপাধ্যায় রতেি ‘গেনাপতিশংকর' গছেপাাঁে – োি মাইছলর তভিছর 

িছগাপোগর িাই এখাছন িািাছের তভির েিেময় তভছজ জছলর ঝাপিা থাছক। 

২.৩ ‘মি ভোছেো করো' কনেতো়ে কনে বরোদ্দরুছক কীছসর সছে তুেিো 

কছরছেি? 

উঃ- শক্তি েছটাপাধ্যায় রতেি ‘মন ভাছলা করা' কতিিায় কতি গরাদু্দরছক মােরাঙা 

পাতখর গাছয়র েছগ িুলনা কছরছেন। 

২.৪ ‘আনম কর্ো নদছ়ে এছসনে – কর্ক বকোি কর্ো নদছ়ে এছসছেি? 

উঃ- অরুণ তমত্র রতেি ‘ঘােফত ং' কতিিায় কথক কথা তদছয় এছেছেন গর্ িাছক 

তভছজ ঘাছের উপর গর্ছি হছি। 

 

৩. িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর নিছজর ভোষো়ে বেছ ো : 

৩.১ ‘দো়ঁেোছ়ে রছ়েছে পোমগোে মরুতছি।' – বক এমি স্বপ্ন বদছ ? বকি বস 

এমি স্বপ্ন বদছ ? 

উঃ- হাইনতরখ হাইছন রতেি ‘পাইন দা াঁত ছয় আকাছশ নয়ন িুতল' কতিিায় পাইন গাে 

এমন স্বপ্ন গদছখ। পাইন গাে গর্খাছন থাছক, িা শীছির গদশ। একছঘছয় োদা িরছফ 

ঢাকা পতরছিশ িার ভাছলা লাছগনা। িার ভাছলালাছগ, দছূরর তকেুছক। আর এখাছন 

িরছফর অতিতরি ঠান্ডা, পাইন গাছের কষ্ট ও র্ন্ত্রণার কারণ। গে উত্তাপ ও উষ্ণিা োয়। 

িার কাছে, গরম গদশ িা স্থান স্বপ্ন গদখার তিষয়, অথ যাৎ ঠান্ডার গথছক িার কাছে গরম 

জায়গাই প্রিযাতশি, গেই জনযই পাইন গাে পাম গাছের স্বপ্ন গদছখ। 

৩.২ ... তোই তোরো স্বভোেতই িীরে।' – কোছদর কর্ো েেো হছ়েছে? তোরো 

িীরে  বকি? 



উঃ- েুতিনয় রায়ছেৌধ্রুী রতেি ‘পশুপাতখর ভাষা' রেনায় িনয প্রাণীছদর েম্বছে এই কথা 

িলা হছয়ছে। জগছলর পশুছদর মছধ্য তশকার ও তশকারীর েম্পরক।তশকারছক েি যদাই 

প্রাণ িা াঁতেছয়  েলছি হয়।তশকারীছক আত্মছগাপন কছর েলছি হয়। আক্রমণ করা এিং 

আত্মরক্ষার জনয িাছদর তিতর থাকছি হয়। িাই জগছলর মাছঝ িারা স্বভািিই নীরি 

থাছক। 

 ৩.৩ এরো েোসো ততনর করেোর জিু উপেুি স্থোি  ুঁজছত বের হ়ে।– উপেুি 

স্থোি  ুঁছজ বিও়েোর বকৌেেঠি ‘কুছমোছর-বপোকোর েোসোেোন়ে' রচিোংে 

অিুসরছে বেছ ো৷ 

উঃ- গগাপালেন্দ্র ভটাোর্ য রতেি ‘কুছমাছর গপাকার িাোিাত  গছে কুছমাছর গপাকা ত ম 

পাড়ার েময় হছলই এরা িাো তিতর করিার জনয উপর্িু স্থান খুাঁজছি গির হয়। দুই 

োরতদন ঘুছর-তফছর মছনামছিা গকাছনা স্থান গদখছি গপছলই িার আশপাছশ িারিার 

ঘুছর তিছশষভাছি পরীক্ষা কছর গদছখ। িারপর খাতনক  দছূর তগছয় আিার তফছর আছে 

এিং স্থানিাছক িার িার গদছখছনয় । দুই-তিনিার এইরূপভাছি উছড় অিছশছষ িাছক 

উপর্ুি স্থান তহছেছি তনি যােন কছর। 

 

৪. নিছদবেঅিুসোছরউত্তরদোও : 

৪.১ নেসগ ব সনিছত নেসগ ব রূপোন্তনরত হছে ‘র’ হছে – এমি দঠুি উদোহরে দোও। 

উঃ- তনিঃ + আতমষ = তনরাতমষ 

            প্রািিঃ + রাশ = প্রািরাশ 

৪.২ নেসগ ব সনিছত নেসগ ব েুপ্ত হছ়ে আছগর স্বরধ্বনি বক দীঘ ব করছে – এমি 

দ'ুঠি উদোহরে দোও। 

উঃ তনিঃ + গরাগ = নীছরাগ 

৪.৩ উদোহরে দোও – বজোড েোধঁ্ো সোনধ্ত েে, েে ণ্ড েো েেোংে জুছ়ে সোনধ্ত 

েে। 

উঃ- গজাড়িা াঁধ্া োতধ্ি শছের উদাহরণ - দশানন, পিলছিালা, জলখািার 

       শেখণ্ড িা শোংশ জছুড় োতধ্ি শে - তপ্রয়িম, কু্ষদ্রিম,  



৪.৪ সং ুোেোচক ও পূরেেোচক েছেরপোর্ বকুছকোর্ো়ে? 

উঃ - 

সং ুোেোচক েে, পূরেেোচক েে 

i)ভাষািছে গণনার উছদ্দছশয িযিহৃি 

পদ গুতলছক েংখযািােক শে  িা 

েংখযািােক পদ িা েংখযািােক 

তিছশষণ িলা হয়। 

i)একই োতর, দল িা গেণীছি অিতস্থি 

গকান িযক্তি িা িস্তুর ক্রম িা পর্ যায় 

গিাঝাছি গর্ েংখযা িােক শে িযিহার 

করা হয় িাছক ক্রম িা পূরণিােক শে 

িছল 

ii)উদাহরণিঃ- এক,দুই,তিন ii)উদাহরণিঃ- প্রথম,তিিীয়, িৃিীয় 

 


