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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | আগস্ট 

পঞ্চম শ্রেণী বাাংলা( (পািট -৫) 

ক্টিডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর শ্রলখ : 

১ ‘মাঠ মাডি ছুি’ কক্টবতায় কক্টবর কাডছ মাঠ  ক্টকিাডব িািাি অ্ডথ ট প্রক্টতিাক্টিত হডয়ডছ তা 

আডলােিা কর। 

উঃ কবির কাছে, মাঠ মাছে েুটি পাওযার মজা। মাঠ মাছে সেখাছে খুবিছে লুিপুটি খাওযা, হই 

হল্লায সমছে ওঠা। মাছঠ েড়াছো মে সকমে করা িা াঁবির েুর সেে ঘুম োবড়ছয সেয। কবির 

কাছে, মাঠ মাছে েিুজ প্রাছের িাশ্বে এক েীপ, ো কখছোই বেছে োয ো। কবির কাছে, মাঠ 

মাছে এবিছয োওযার েুি মাছঠর এইেি অর্ থই "মাঠ মাছে েুি" কবিোয কবির কাছে প্রবেোবেে 

হছযছে। 

২ ‘অ্বডেডে দীর্ ট যাত্রা শ্রেডে তারা িগবাডির প্রািাডদ শ্রপৌছাল’ – তারপডর ক্টক র্িল তা 

‘পাহাক্টিয়া বে টার িুডর’ রেিা অ্িুিরডণ শ্রলডখা। 

উঃ ‘পাহাবড়যা ির্ থার েুছর’ রচোটি সর্ছক আমরা জােছে পাবর সে িৃটি সকমে কছর আছে ো বেছয 

সলপচা উপজাবের মােুছর্র মছযে এক িল্প প্রচবলে আছে। 

পৃবর্িীছে  খরা  হওযার  ফছল  েি জীিজন্তু  খিু  োকাল  হছয  পছড়বেল। মােুর্ পশু 

িােপালা ধ্বংে হছয সেছে লািছলা। েখে িোঙ োেছে িটৃির সখাজ বেছে রাজজ হল। োাঁর েছে 

সমৌমাবেও োত্রা করছলা।  সমৌমাবে িোছঙর  েছে  েীঘ থ  োত্রা  সিছর্  েিিাছের  প্রাোছে  সপৌৌঁেল,  

সেখাছে  বিছয  োরা  সেখল  েিাই  োোে  সোজ  ও  আেে-উৎেছি  িেস্ত।  োছের  স্ত্রী  ও  

মন্ত্রীছের  মহােে।  িোঙ  িুঝছে  পারল  সকে  রাছজে  এে  অোি,  এে  কি।  রাছি  উছেজজে 

হছয  োরা  সিল  েিিাছের  কাছে। োছের  সেছখ  েিিাে  োর  মন্ত্রীছের  ডাকল  এিং  োছের  

িাবফলবের  জেে  বেরস্কার করল।  এরপর  োছের  জছযর  জেে  িবি থে  িোঙ  েখেই  উল্লবেে  

হছয েরছি  পুকুছর  বফছর  সিল। োরপর  সর্ছক  েখেই  িোঙ  ডাছক, েখেই  িৃটি  োছম। 

৩ ‘ঝি’ কবতা অ্িিুরডণ ক্টেশুটির ঝি শ্রদখার অ্ক্টিজ্ঞতার ক্টববরণ দাও। 

উঃ বিশ্বকবি রিীন্দ্রোর্ ঠাকুর “ঝড় ”  কবিোয  এক বিশুর েৃটিেবেছে কালবিিাখী ঝছড়র রুপ 

িে থো কছরছেে। 

বিশুটি েখে মাছঠর যাছর সখলবেল েখে হঠাে আকাি কাছলা কছর, সঝাছড়া হাওযা বেছয 

ঝড় এছে হাজজর হল। ঝছড় প্রকৃবের রুপ সেছখ বিশুটির খুি োছলা লািল। আকাি, িকুলেলা, 



চা াঁপার িে, েেীর জল েি অন্ধকাছর কাছলা হছয সিল। বিশুটির মে সকমে কছর উঠল। োর মছে 

হল সে  সেমে  েবেেপো  কছর  ঘছরর  সমছঝর  উপর  কাবল  সেছল  সেয  সেমবে  ঝড়  সেছো  

সকাে  েবেে  সেছলর মছো  আকাছির  উপর  সমঘ-রুবপ  কাবল  সেছল  বেছযছে। আকাছি চমছক 

ওঠা বিেুেৎ সেছখ মছে হল সক সেে োর সকামল সঠাি সমছল সহছে উঠছে। োরপর সেই েবেে 

সমছঘর েল অছেক েছূর িুজঝ সকাে োে োিছরর পাছর হাবরছয সিল। 

৪ ‘মধু কািডত ক্টতিজি শ্রলাক োই’ – এই ক্টতিজি শ্রলাডকর কথা ‘মধু আিডত বাডর্র মুডখ’ 

রেিাাংডে ক্টকিাডব উপস্থাক্টপত হডয়ডছ? 

উঃউে্যৃে উজিটি “মযু  আেছে  িাছঘর  মুছখ”  িল্প  সর্ছক  সেওযা হছযছে। 

প্রশ্নােুোযী  মযু  কািছে  বেেজে  সলাক  েরকার। এই  বেেজে  সলাছকর  আলাো  আলাো  

কাজ রছযছে।  প্রর্ম  জছের  কাজ  চি  মুবড়  বেছয  িাছে  উছঠ  কাছস্ত  বেছয  সমৌচাক  কািা।  

বিেীয  জছের  কাজ  একিা  লম্বা  কাাঁচা  িা াঁছির  মার্ায  মিাল  সেছল সযা াঁযা  বেছয  সমৌমাবেছক  

োড়াছো  আর  েৃেীয  জছের  কাজ  একিা  বেছয  সমৌচাক  কািা।  বিেীয  জছের  কাজ  একিা  

লম্বা কাাঁচা  িা াঁছির  মার্ায  মিাল  সেছল  সযা াঁযা  বেছয  সমৌমাবেছক  োড়াছো  আর  েৃেীয  জছের  

কাজ  একিা  িড়  যামা  হাছে  বেছয চাছকর  বেছচ  োাঁড়াছো  োছে  চাক  কািা  শুরু  হছল  সেগুবল  

মাটিছে  ো  পছড়  যামার  মছযেই  পছড়। িল্পােুোছর যোই োবক সমৌমাবেছক েুল পছর্ চাবলে 

করার মন্ত্র জােে, োই সে মযু কািছে উঠল, আজথাে ও কবফল িাবক কাজগুবল কছরবেল 

৫’মায়াতরু’ কক্টবতার িামকরডণর িাথ টকতা প্রক্টতপন্ন কর। 

উঃ  োকরে সর্ছক একটি োবহছেের আেল বির্য িস্তু সিাঝা োয। 

আছলাচে  কবিোয  কবি  একটি  আজি  িাছের  িে থো  কছরছেে। চাবরবেছক  েন্ধোর  

অন্ধকার  সেছম  এছলই  মছে  হয িােটি  সেে  েুহাে  েুছল  েূছের  মছো  োচ  শুরু  কছরছে। 

আিার  েখে  েন্ধোর  পর  রাছের  আকাছি  চা াঁছের  আছলা  েবড়ছয পছড়  েখে  িাছের  আকৃবে  

অছেকিা  োলুছকর  মছো  হয।  োলুক  সেে  ঘাড়  ফুবলছয  সরছখ  িড়িড়  করছে। েখে  িাছের  

মার্ায  িৃটি  পড়ে েখে  িাছের  পাো  এমেোছি  কাপে  সেছো  মছে  হছো  িাছের  কম্প  

বেছয  ের  এছেছে।  আেছল  কবি  োর  কল্পোয একটি  িােছক  বিবেন্ন  েময  পে থছিক্ষে  

কছরছেে  েকাছলর  সোোঝরা  সরাে,  রাছের  অন্ধকার,  পূবে থমার  আছলা  আর  ির্ থার পর  িৃটি  

এোছিই  একটি  িােছক  বিবেন্ন  েময  বিবেন্নোছি  বেবে  সেছখছেে।  সেইবেক  সর্ছক  কবিোটির  

োমকরে েুবেি থাবচে  এিং  োৎপে থপূে থ। মাযাজাল সেমে মােুছর্র সচাছখ যা াঁযা লাবিছয সেয, 

সেমেই িােটির এই ক্ষছে ক্ষছে রুপ িেল সেে সকাছো মাযাজাছলবর প্রোি। 

৬ ‘ এই শ্রতা িুবুদ্ধি হডয়ডছ শ্রতামার’ –বক্তা শ্রক? কাডক একথা বডলডছ? ক্টকিাডব তাাঁর 

িুবুদ্ধি হডয়ডছ? 

উ:  িীরু  চছটাপাযোছযর  ” ফেীমেো  ও  িছের  পবর”  োমক  োিছক  প্রছশ্ন  উে্যৃে  অংিিুকু 

সেওযা হছযছে।এখাছে িছের পরী হল িিা। বেবে ফেীমেোছক এই কর্া িছলবেছলে। 



 ফেীমেো োর রুপ িা সচহারা বেছয েন্তুি েয। োই িছের পরীর কাছে সে কখছো সচছযছে সোোর  

পাো  সো  কখছো  কাছচর  পাো এিং েিছিছর্ পালং িাছকর মে কবচ েিুজ পাো। িছের পরীও 

োর ইচ্ছাপুরে কছরবেছলে।বকন্তু  এই  েি  পাোগুছলাই  ফেীমেো  হাবরছযবেল,  সকাছো  িা  

ডাকাে  েছলর  কাছে আিার  সকাছো  িা ঝছড় সো  সকােিা  আিার  োিছলর  কাছে।  এোছি  

বিবেন্ন  রকছমর  পাো  সপছযও  ফেীমেো  েখে  ো হাবরছয  সফছল  েখে  সির্  পে থন্ত  সে  

বেছজর  জন্মিে  কািােরা  েুাঁ ছচাছলা  পাোই  সেছযবেল  িছের  পবরর  কাছে। বেছজর িারীবরক 

বিবিছির মে থাো সে ফেীমেো িুজছে সপছরবেল ো সেছখই িছের পরী এই মন্তিে কছরবেল। 

৭ ‘তাক্টর িডে মডি পুডর শ্রছডলডবলার গাি’ শ্রকমি ক্টদডি কথডকর শ্রছডলডবলার শ্রকাি গািটি 

মডি পডি? 

উঃ বিশ্ব  কবি  রিীন্দ্রোর্  ঠাকুছরর  ‘িৃটি  পছড়  িাপুর  িুপুর’  কবিো  অেুোছর  িৃটির  বেছে  

কর্ছকর  সেছলছিলার  সে  িােটি মছে  পছড়  সেটি  হল  “িৃটি  পছড়  িাপুর  িুপুর,  েছেয  এছলা  

িাে”। 

৮ ‘ শ্রবাকা কুক্টমডরর কথা ‘ গডে কুক্টমডরর শ্রবাকাক্টমর পক্টরেয় ক্টকিাডব ফুডি উডঠডছ? 

উঃ একিার  বিযাল  আর  কুবমর  আলুর  চার্  করার  বেদ্ধান্ত  সেয। এরপর  েখে  আলু  হয েখে  

কুবমর  বিযালছক  ঠকািার  জেে  িাছের  আিার  বেক  বেছে  চাইল  আর  বিযালছক  সিাড়ার  

বেছক  বেছে  চাইল।অবে চালাক কুবমর জােে ো সে আলুর ফেল মাটির বেছচ হয। কুবমছরর  এই  

সিাকাবমর  পবরচয  আলু  চাছর্  প্রর্ম  সেখা  োয।  এরপর  েখে  যাে  চার্  করল,  কুবমর  এিার  

সিাড়ার  বেক বেছে  চাইল  আর  আিার  বেকিা  বিযালছক  বেছে  চাইল।  সে  সেছিবেল আলরু 

মে যােও মাটির বেছচ হয এিং সে মাটি  খুাঁছড়  েি  যাে  সির  কছর  সেছি।  এর  সর্ছক বিেীযিার  

োর  সিাকাবমর  পবরচয  পাওযা  োয।  োরপর  েখে  আছখর  চার্  করল, এিার  বকেুছেই  ঠকা  

োছি  ো  এই  সেছি কুবমর  আছিোছিই  িাছের  আিার  বেকিা  সকছি  িাবড়  বেছয  োয। 

কুবমছরর  এইেি  সিাকাবমর  কর্া  িছল্প  পাওযা  োয। 


