
১ সঠিক উত্তরঠি বেছে নিছে বেছ ো 

১.১ ‘পাগলা গনেশ ‘ গনে পাগলা গনেনশর বনেস 

(ক) একনশা বছর  খ) দেড়শ বছর 

(গ) একনশা পচঁাত্তর বছর ঘ) দছু ো েের 

১.২ দকাকেে হল- 

ক) দেত পদ্ম   ) রক্ত পদ্ম 

গ) েীল পদ্ম   ঘ) হলুে পদ্ম 

১.৩ ‘পাখখ সব কনর রব রাখত দপাহাইল “ কখবতাটির দলখক- 

ক) আশরফ খসদ্দিকী  খ) ঈেরচন্দ্র খবেযাসাগর 

গ)মদিছমোহি তককোেঙ্কোর ঘ) দ াগীন্দ্রোথ সরকার 

১.৪ শ্রনেে রামােন্দ চট্টপাধ্যানের সনে রামখকঙ্কর দবইনের পখরচে হে- 

ক)দমখেেীপুনর  খ) বীরভূনম 

গ) েোাঁকুড়োে   ঘ) কলকাতাে  

১.৫ দখাকনের বাখড়র সামনেই খছল একটি 

ক)বিগাছ   ) ইউকযোনেপ্টোস গোে 

গ) োরনকল গাছ ঘ) বকুল গাছ 

২  ুে সংছেছপ িীছের প্রছের উত্তর দোও 

২.১ তা আপোর কখবতা শুেনছই বা দক আর পড়নছই বা দক?’- একথা উত্তনর 

দশ্রাতা কী বনলখছনলে? 



উঃ এই প্রনের উত্তনর দশ্রাতা অথ থাৎ পাগলা গনেশ বনলখছনলে দ , আকাশ, বাতাস 

ও প্রকৃখত তার কখবতা শুেনছ। আর তার ভাখসনে দেওো কখবতার পাতা  খে দকউ 

আর তানের পড়নত ইচ্ছা হে তনব তারা পড়নব । 

২.২ ‘My Native Land, Good Night’  

-উে্ধ্ৃখতটি কার রচো দথনক দেওো হনেনছ? 

উঃ উিৃখতটি বােরনের দলখা রচো দথনক দেওো হনেনছ। ‘ বেভূখমর প্রখত’ 

কখবতানত কখব  মাইনকল মধ্ুসূেে েত্ত এই পংখতটি বযবহার কনরনছে। 

২.৩ একুনশর কখবতানত দকাে দকাে গানের সুনরর প্রসে রনেনছ? 

উঃ কখব আশরফ খসদ্দিকীর দলখা একুনশর কখবতানত োখর, সাখর, ভাটিোখল, মুখশ থখে 

এবং গুেগুে কনর গাওো ছড়ার ছনন্দর সুনরর প্রসে রনেনছ। 

২.৪ ‘ অনতা বড় একেে খশেীর কানছ খশক্ষালাভ কনরখছ, আমার দসৌভাগয’ 

--কার স্মৃখত চারণাে কথক একথা বনলনছে? 

উঃ উে্ধ্ৃখতটির বক্তা রামখকঙ্কর দবইে শাখিখেনকতে ব্রহ্মচ থ খবেযালনের 

কলাভবনের আচা থ েন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধ্ানে ছখব আকঁা খশনখখছনলে । তার স্মৃখত 

চারণাে কথক একথা বনলনছে 

২.৫ দখাকে অবাক হনে দগল’- দকাে কথ শুনে দখাকে অবাক হনে দগল? 

উঃনখাকনের বাবার বনু্ধ একেে খবখযাত খচত্রকর।খতখে দখাকনের আকঁা ছখব দেনখ 

তানক প্রে কনরখছনলে দ  তার খেনের আকঁা ছখব দকাথাে কারে দস সবই চারপাশ 

দথনক েকল কনর এনঁকনছ। এই কথা শুনেই দখাকে অবাক হনেখছল। 

৩ িীছের প্রেগুনের নিছের ভোষোে উত্তর দোও 

৩.১ েীবে হনব পেযমে 

--েীবে খকভানব পেযমে হনে উঠনব বনল কখব মনে কনরে? 

উঃ পঙ্কখতটি কখব অদ্দেত েনত্তর দলখা ‘ছনন্দ শুধ্ু কাে রানখা’ কখবতাটি দথনক 

দেওো হনেনছ। দেযাৎস্না রানত, দ্দ ঁদ্দ ঁর ডানক, েেীর দরানত,  নের গখতনত, 

োহাে, দেৌকা , দেনের চলার তানল তানল ছন্দ লুখকনে আনছ। দকউ  খে মন্দ 

দকাথাে কাে ো খেনে, সব  গড়া খববাে ভুনল মে আর কাে খেনে সব ছন্দ দশানে 



তাহনল পৃখথবীনক দস েতুেভানব খচেনব। ফনল তার মনে ছনন্দর দ  আনলাড়ে হনব 

তানতই দস সহনেই কখবতা খলখনত পারনব। 

৩.২ ‘অমর কখরো বর দেহ োনস, সুবরনে।‘ 

---‘সুবরনে’ শনের অথ থ কী? তার কানছ কখব অমরতার প্রতযাশী দকে? 

উঃ পঙ্কখতটি কখব মাইনকল মধ্ুসূেে েত্তর দলখা ‘ বেভূখমর প্রখত’ কখবতা দথনক 

দেওো হনেনছ। এখানে সুবরনে কথাটির অথ থ হল খ খে শুভ বর প্রোে কনরে 

অথ থাৎ বরোত্রী। 

 এখানে বরোত্রী বেভুখমর কানছ কখব অমর হওোর বর দচনেনছে। কারে 

কখব োনেে েের মােুষ তখখে অমর হনত পানর  খে দস তার কীখতথর েেয  ুগ 

 ুগ ধ্নর মােুনষর মনে স্থাে পাে।তাই কখব বে মাতার কানছ প্রাথ থো কনরনছে  ানত 

তার রচো ভাণ্ডার বাংলা ভাষাে উচ্চ আসে লাভ কনর এবং খতখে মােুনষর মনে 

খচরকাল অমর হনে রে। 

৩.৩ ‘দস দতা আমার পরম পুলক’ 

---আকঁা দলখা কখবতাে কখব কখে পুলখকত হে? 

উঃ কখব মৃেুল োসগুপ্ত  খে ছখব আনঁকে তখে শাখলক পাখখ, চড়াই, মাছরাঙা 

প্রোপখত ও ইঁেুনরর েল অবাক হনে োে।আবার সনন্ধযনবলা কখব  খে কখবতা 

দলনখে তখে দোোখকরা বকুল গানছ আলপো আনঁক, তারার েল মালা 

গানথ।এভানব প্রকৃখত ও তার সেীরা  কখবর আকঁা ও ছড়া দলখার সমে সেোে 

কনর। প্রকৃখতর দপ্ররণাই কখবর কানছ পরম পুলনকর। 

৩.৪ ‘ কুতুব খমোনরর কথা’ রচোংশ অেুসরনণ কুতুবখমোনরর খেম থাণ শশলীর 

খবখশষ্টতা আনলাচো কর। 

উঃ শসেে মুেতফা আখলর দলখা ‘ কুতুব খমোনরর কথা’ পাঠযাংনশ দলখক কুতুব 

খমোনরর অে্ভুত কারুকা থ ও গঠেশশলীর কথা খবস্তানর আনলাচো কনরনছে। 

কুতুব পাচঁতলার খমোর। প্রথম তলানত বাখঁশ ও দকানণর েকশা রনেনছ। খিতীে 

তলানত শুধ্ু বাখঁশ ও তৃতীে তলানত দকানণর েকশা কািা। এছাড়া খমোনরর 

চারপানশ সাখর সাখর লতা পাতা ও ফুনলর মালা চনের েকশা রনেনছ। েকশা গুখল 

খহন্দ ুরীখতর । আবার খমোনরর গানে আকঁা আরবী দলখা সাধ্ারণত মুসলমােনের 



ভাষা হনলও দসগুখল খহন্দ ুখশেীরাই এনঁকনছে। এই খমোরটির সৃটষ্ট কান থ  খহন্দ ু

মুসলমাে খমনল অে্ভুত সাফলয দেখখনেখছল। 

৪ নিছদক  অিুসোছর উত্তর দোও 

৪.১ খাটঁি দেশই শে বলনত খক দবা ? 

উঃআ থরা ভারনত আসার আনগ দ  সব প্রাগা থ মােুনষরা ভারনত খছনলে তানের 

ভাষার খকছু শে এখেও রনে দগনছ। উৎপখত্তর খেক দথনক এগুখল  ানত অখিক 

,দ্রাখবড় বা মনোলনেড। তনব এরাই বাংলা শেভাণ্ডানরর সবনচনে প্রাচীে শে। 

এনেরই খাটঁি দেখশ শে বনল। দ মেঃ দতঁতুল, খচংখড়, মাঠ 

৪.২ তদ্ভব শে খকভানব গনড় ওনঠ? 

উঃখকছু খকছু সংসৃ্কত শে েীঘ থ সমে ধ্নর ভাষাগত খববতথনের পনথ প্রাকৃত , 

অপভ্রংশ ইতযাখে স্তনরর মনধ্য খেনে পখরবখতথত হনে তদ্ভব শনের রুপ ধ্ারণ 

কনরনছ। এভানবই তদ্ভব শে বাংলা ভাষাে স্থাে খেনেনছ। 

৪.৩ অধ্ থ -তৎসম বা ভগ্ন- তৎসনমর েুটি উোহরণ োও। 

উঃ কৃষ্ণ > দকষ্ট 

       খবষু্ণ > খবষু্ট 

৪.৪ ‘ বাঙাখল পেবীর ইংনরদ্দে ধ্রনের উচ্চারনে হ্রস্বস্বর খচহ্ন হনব” –উোহরণ োও। 

উঃ গােুখল ( গােুলী েে) 

      বযাোদ্দেথ ( বযাোেী েে ) 

৫ পত্র রেিো কর 

৫.১ দতামানের অঞ্ছনল একটি পাঠাগার স্থাপনের অেুনরাধ্ োখেনে ব্লক উন্নেে 

আখধ্কাখরকনক একটি আনবেে পত্র দলনখা 

 

মােেীে,  

ব্লক উন্নেে আখধ্কাখরক 

১০৪ েং ব্লক 



কলকাতা 

  

 খবষেঃ একটি পাঠাগার স্থাপনের েেয আনবেে 

মহাশে, 

 আমরা আপোর ব্লনকর অিগ থত সনিাষপুনরর বাখসন্দা। আমানের এলাকাে 

দবশ খকছু কৃখত ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী পাঠক থাকনলও দকানো পাঠাগার দেই। 

ছাত্রছাত্রীরা পাঠযপুস্তক ছাড়া আর দকাে খবষনে জ্ঞাে আনহারনণর সুন াগ পাে ো। 

পাঠকরা তানের মনের আশঁ দমিানোর সুন াগ পাে ো। এছাড়া েখরদ্র ছাত্রছাত্রীরা 

খবোমুনলয সহাখেকা বই একমাত্র পাঠাগার দথনকই দপনত পানর। এলাকাে পাঠাগার 

ো থাকাে ছাত্রবৃন্দ অবনহলাে, অলসতাে সমে কািাে।  

 তাই এই খবষনে উনেযাগী হওোর েেয এলাকাবাসীর পক্ষ দথনক আপোনক 

সখবনশষ অেুনরাধ্ োোই। পাঠাগারটি প্রস্তুত হনল এলাকার মােষু ও ছাত্রছাত্রীনের 

খবনশষ উপকার হনব। 

কলকাতা      ধ্েযবাোনি 

১৪ ই েলুাই ২০২১     ১০৪ েং ব্লনকর অখধ্বাসীবৃন্দ 

 

৫.২ খবেযালনের বাখষ থক পদ্দত্রকা প্রকানশর আনবেে োখেনে প্রধ্াে খশক্ষনকর কানছ 

একটি খচটঠ দলনখা 

মােেীে, 

প্রধ্াে খশক্ষক মহাশে 

মডথাে হাই সু্কল 

 ােবপুর, কলকাতা 

 

 খবষেঃ  খবেযালনের বাখষ থক পদ্দত্রকা প্রকানশর েেয আনবেে   

শ্রনেে মহাশে, 



 আখম শািেু পাল, আপোর খবেযলনের সপ্তম দশ্রেীর ছাত্র। খবেযালনের সমস্ত 

ছাত্রনের পক্ষ দথনক আপোনক োোই দ  আমরা খবেযালনের বাখষ থক পদ্দত্রকা 

প্রকানশর েেয অতযি আগ্রহী। প্রনতযক ছাত্রই তানের আকঁা ও দলখা ছাপার কাখলনত 

দেখনত চাে। এই পদ্দত্রকা দ মে ছাত্রনের প্রখতভা প্রকানশ উৎসাহ দেনব দতমখে 

খবেযালনের উনেখন াগয কীখতথও সবাই োেনত পারনব। এ খবষনে অখভভাবকরাও 

 নথষ্ট উৎসাহী। 

 তাই আমানের খবণীত আনবেে এই দ  আপখে ও সু্কল কখমটির সেসযরা 

খবষেটি খবনবচো কনর পদ্দত্রকা প্রকানশর বযবস্থা করুে। এই অেুনরাধ্ গৃখহত হনল 

আমরা ছাত্রবৃন্দ বাখধ্ত থাকব। 

কলকাতা        ইখত 

১৪ ই েলুাই ২০২১     আপাোর একাি অেগুত ছাত্রবৃন্দ 


