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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | সেডেম্বর 

দশম সেণী| বাাংলা ( প্রথম িাষা )| পািট -৬ 

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লনচের ভাষায় দাওঃ 

১.১ ‘েগদীশবাবু যে কী কাণ্ড কচরচেন, যশাচননলন হলরদা?”  -  েগদীশবাবু যক? কাণ্ডটি কী?  

উ:  ক্টবক্টশষ্ট গল্পকার েুডবাধ স াষ রক্টিত "বহুরূপী" গডল্পর অ্ন্যতম পার্শ্ টিক্টরত্র হডলন্ জগদীশবাবু - ক্টতক্টন্ 

ধম টপ্রাণ ও েমৃদ্ধশালী বযক্তি হডলও কৃপণ ক্টিডলন্। 

জগদীশবাবুর বাক্ট়িডত এক ক্টহমালয়েী েন্ন্যােী এডে োতক্টদন্ ক্টিডলন্। বাক্ট়িডত আগত সেই 

'উঁিুদডরর' েন্ন্যােী কাউডক ক্টন্ডজর পদধুক্টল োংগ্রহ করডত ক্টদডতন্ ন্া। ক্টকন্তু ধম টপ্রাণ জগদীশবাবু েন্ন্যােীডক 

সোন্ার সবাল সদওয়া খ়িম পক্টরডয় েুডকৌশডল 'দুল টি' সেই পদধূক্টল োংগ্রহ কডরক্টিডলন্ এবাং েন্ন্যােীডক 

ক্টবদায় সদওয়ার েময় একডশা িাকা প্রণাক্টমও ক্টদডয়ক্টিডলন্। প্রদত্ত অ্াংডশ জগদীশবাবুর এই 'কান্ড'টির কথা 

বলা হডয়ডি। 

১.২ খুবই গলরব মানুষ হলরদা। হলরদার পলরেয় দাও। তাাঁর দালরচযের েলব ‘বহুরূপী' গচে কীভাচব 

প্রলতভালিত হচয়চে?  

উ:  ক্টবক্টশষ্ট গল্পকার েুডবাধ স াষ রক্টিত "বহুরূপী" গডল্পর সকন্দ্রীয় িক্টরত্র হডলন্ হক্টরদা - ক্টতক্টন্ বহুরূপী বৃক্টত্ত 

অ্বলম্বন্ কডর অ্থ ট উপাজটন্ করডতন্। 

 হক্টরদা একজন্ অ্ক্টত োমান্য দক্টরদ্র বহুরূপী ।  ক্ট়ির কািার েডে পাল্লা ক্টদডয় জীক্টবকার জন্য 

গতবাধা সকান্ কাজ করা তার পডে েম্ভব ন্য়। তাই সগািা গল্প জডু়িই আমরা তার দক্টরদ্রতার একাক্টধক 

ক্টন্দশ টন্ সদখডত পাই। শহডরর েবডিডয় েরু গক্টলর ক্টিতডরর একটি সিাট্ট  রই তার েম্বল। বাক্ট়িডত আগত 

বনু্ধডদর িা খাওয়াডন্ার মত োমথ টয তার সন্ই। বহুরূপী সেডজ ক্টতক্টন্ সেিুকু বকক্টশশ পান্ তা ক্টদডয় তার েব 

েময় অ্ডন্ন্র োংস্থান্ হয়ন্া। অ্ডন্ক েময় তাই তার িাডতর হাক্ট়িডত িাডতর বদডল শুধু জল স াডি। 

১.৩ ‘লক যহতু, মাতঃ, গলত তব আে - বক্তা কাচক ‘মাতঃ' িচবাধন কচরচেন? লতলন এই প্রচশ্নর 

কী উত্তর লদচয়চেন?  

উ:  ইন্দ্রক্তজডতর প্রডের উত্তডর ক্টন্ডজর আগমডন্র কারণ ক্টহোডব িদ্দডবশীন্ী সদবী লক্ষ্মী তাডঁক ক্টকিু 

দুুঃোংবাদ জাক্টন্ডয়ক্টিডলন্। তাডক উডত্তক্তজত কডর েুদ্ধডেডত্র পাঠাডন্ার জন্য ক্টতক্টন্ বডলন্ সে মায়া বডল 

রামিন্দ্র পুন্জীবন্ লাি কডর, ইন্দ্রক্তজডতর ক্টপ্রয় ভ্রাতা বীরবাহু হতযা কডরডিন্। ক্টতক্টন্ আডরা জান্ান্  পুত্র 

সশাডক সশাকাগ্রস্ত রাবণ পুত্র হতযার প্রক্টতডশাধ ক্টন্ডত েুদ্ধোত্রার প্রস্তুক্টত ক্টন্ডেন্। 



১.৪ ‘এ মায়া, লপতঃ, বুঝিচত না পালর! বক্তা যক? যকান ্মায়া তার যবাচধর অগমে ?  

উ: মাইডকল মধুেূদন্ দত্ত রক্টিত "অ্ক্টিডষক" কক্টবতা সথডক প্রদত্ত অ্াংশটির বিা হডলন্ রাণন্ন্দন্ ইন্দ্রক্তজৎ 

বা সম ন্াদ।  

ক্টন্শােুডদ্ধ ইন্দ্রক্তজৎ তারঁ তীক্ষ্ণ শর বষ টণ কডর রামিডন্দ্রর সদহ খন্ড খন্ড কডরক্টিডলন্। ক্টতক্টন্ ক্টন্ক্তিত 

ক্টিডলন্ সে, রামিন্দ্র েমূ্পণ টরূডপ ক্টন্হত হডয়ডিন্। ক্টকন্তু সেই রামিন্দ্রপুন্জীবন্ লাি কডর ইন্দ্রক্তজডতর ক্টপ্রয় 

িাই বীরবাহুডক হতযা কডরডিন্। একজন্ 'িার ন্র' বা তুে মান্ুষ সকান্ মায়া বডল মৃতুযর পডরও পুন্জীবন্ 

লাি করডত পাডর - তা ইন্দ্রক্তজডতর সবাডধর অ্গময। 

১.৫" ..ভযতার অচোগে যতামরা" - কার প্রলত এরূপ মন্তবে? বা যকান পলরলিলতচত মন্তবেটি 

কচরচেন? 

উ: ক্টবক্টশষ্ট ন্ািযকার শিীন্দ্রন্াথ সেন্গুডের "ক্টেরাজডদ্দৌলা" ন্ািডক বাাংলা তরুণ ন্বাব ক্টেরাজ আক্টেত 

সকাম্পাক্টন্র প্রক্টতক্টন্ক্টধ ওয়ািেডক উডদ্দশয কডর প্রদত্ত মন্তবযটি কডরডিন্। 

 ক্টেরাজ ইাংডরজডদর েডে েুদ্ধ কডর কলকাতা জয় কডরন্ এবাং ইাংডরজডদর েডে আক্টলন্গডরর 

িুক্তিডত আবদ্ধ হন্। ক্টকন্তু ইাংডরজরা আক্টলন্গডরর েব শতট রো করার পক্টরবডতট ন্বাডবর ক্টবরুডদ্ধ ষ়িেডের 

জাল ক্টবস্তার করডত থাডকন্। এমতাবস্থায় অ্যােক্টমরাল ওয়ািেডন্র একটি পত্র ক্টেরাডজর হস্তগত হয়। সেই 

পডত্রর মাধযডম ক্টেরাজ জান্ডত পাডরন্ সে, ওয়ািডের সন্তৃডে তার ক্টবরুডদ্ধ ইাংডরজ সকাম্পাক্টন্ সেন্যবাক্টহন্ী 

পাটঠডয় েুডদ্ধর িক কষডি। েডব টাপক্টর, ন্বাডবর রাজেিায় আক্টেত ইাংডরজ প্রক্টতক্টন্ক্টধ ওয়ািন্সও এই 

ষ়িেডের অ্াংশীদার। কাডজই ইাংডরজ সকাম্পাক্টন্র এই ক্টবর্শ্াে াতকতায় েুব্ধ ন্বাব প্রকাশয রাজেিায় 

ওয়ািেডক বলডত বাধয হডয়ডিন্ সে "িদ্রতার অ্ডোগয সতামরা"। 

১.৬ মচন হয়, ওর লনশ্বাচি লবষ, ওর দৃটিচত আগুন, এর অঙ্গ-িঞ্চািচন ভূলমকম্প। – উধৃলতটির 

আচিাচক ঘচিটি যবগচমর েলরত্রববলশিে আচিােনা কচরা। 

উুঃ ক্টবক্টশষ্ট ন্ািযকার শিীন্দ্রন্াথ সেন্গুে রক্টিত ঐক্টতহাক্টেক ক্টেরাজডদ্দৌলা ন্ািযাাংডশর  ডেটি সবগম 

একজন্ হৃদয়হীন্া প্রক্টতক্টহাংোপরায়ণ ন্ারী িক্টরত্র।  

ক্টেরাজ ক্টবডরাধী িক্রাডন্তর মধযমক্টণ ক্টিডলন্  ডেটি সবগম। ক্টতক্টন্ ক্টেরাডজর দুুঃখ-েেণায় সবদন্াথ ট 

ন্ন্ বরাং উল্লক্টেত। বাাংলার স্বাধীন্তা রোর োবতীয় প্রয়াডের ক্টবরুডদ্ধ ক্টতক্টন্ গক্টব টত ক্টবডদ্রাক্টহন্ী।পাক্টলত 

পুত্রডক ক্টোংহােডন্ বক্টেডয় েমতা দখল করার সে স্বপ্ন  ডেটি সদডখক্টিল, শওকতজঙডক হতযা কডর 

ক্টেরাডজর ক্টোংহােন্ আডরাহডণ তা িূণ ট- ক্টবিূণ ট হডয় োয়। ন্বাব  ডেটিডক ক্টন্জ দরবাডর ন্জর বক্তন্দ কডর 

রাডখন্।  ডেটির হৃদডয় দাউ দাউ কডর জ্বলডত থাডক প্রক্টতক্টহাংোর দাবান্ল। কুিিক্রী এই ন্ারীর প্রধান্ 

অ্স্ত্র হল তার িৎে টন্া এবাং অ্ক্টিশাপ। তার হৃদডয় মায়া-মমতার ক্টবন্দমুাত্র প্রকাশ সন্ই। েমতার সলাি 

আর প্রক্টতক্টহাংো তাডক কডর তুডলক্টিল হৃদয়হীন্া।এক কথায় বলডত সগডল, ক্টতরস্কার আর অ্ক্টিেম্পাডত 

মুখরা এই স্বাথ টপর  ডেটি সবগম ক্টিডলন্ ক্টেরাডজর  র শত্রু ক্টবিীষণ”। 

১.৭ ‘আচিা তার ভরচব এবার ঘর! - যকান ্আচিায় ঘর ভচর উঠচব? 

উ: ক্টবডদ্রাহী কক্টব কাজী ন্জরুল ইন্সলাম রক্টিত "প্রলডয়াল্লাে" কক্টবতা সথডক প্রদত্ত অ্াংশটি গৃহীত হডয়ডি। 



কালববশাখীর দাপডি সগািা আকাশ জডু়ি িক্ট়িডয় ক্টগডয়ডি ক্টদগম্বডরর জিার মত ক্টন্কষ কাডলা 

সম । ক্টকন্তু সেই জিার  াডঁকই সদখা োডে এক াক্টল িাডঁদর আডলা - ো পরাধীন্তার ক্টন্কষ কাডলা 

অ্ন্ধকাডরর মডধযও ন্বেুগ বা স্বাধীন্তার ইক্টেতবাহী। অ্থ টাৎ, আডলািয অ্াংশডত কক্টি ক্টদগম্বডরর মাথায় থাকা 

ক্টশশু িাডঁদর ক্টিগ্ধ আডলায়  র সিাডর ওঠার কথা বডলডিন্। 

১.৮ '...আিচে ভয়়ংকর। – ভয়়ংকচরর আগমন-পলরলিলতটি ‘প্রিচয়াল্লাি’ কলবতা অনুিরচে 

আচিােনা কর। 

উ: ক্টবডদ্রাহী কক্টব কাজী ন্জরুল ইেলাম রক্টিত "প্রলডয়াল্লাে" কক্টবতা সথডক প্রদত্ত অ্াংশটি গৃহীত হডয়ডি। 

সিডত্রর সশডষ কালববশাখী েমস্ত জীণ ট পাতা ঝক্টরডয় ধুডলা উক্ট়িডয় সে ধ্বাংেলীলায় মাডতায়ারা হডয় 

োয় - সেিাইডতা ন্ৱটষ্টর পূব টািাে। টঠক সতমন্ই পরাধীন্ িারতবডষ টর বুডক স্বাধীন্তার লডেয সে 

আডন্দালডন্র উদ্দাম কালববশাখী ঝ়ি উডঠডি, তা সেন্ প্রলয় সন্শায় ন্ৃতয পাগল। সে সেন্ মহাকাডলর 

িন্ড রূপ ধারণ কডর ক্টেনু্ধপাডরর ক্টিটিশরাডজর ক্টোংহদ্বাডরর আগল িাঙডি। ধ্বাংডের মধয ক্টদডয় ন্ি েুটষ্টর 

প্রক্টতশ্রুক্টত ক্টন্ডয় অ্থ টাৎ েশস্ত্র ক্টবপ্লবী আডন্দালডন্র মডধয ক্টদডয় পরাধীন্তাডক েক্টরডয় স্বাধীন্তাডক ক্টিক্টন্ডয় 

আন্ার লডেযই, িয়ঙ্কর রূডপ তার েদপ ট আগমন্। 

১.৯ ‘অপূব ব কলহি, যবিা হচয় যগি, আলম এখন তচব েিিুম কাকাবাবু। – যবিা কীভাচব গল়িচয় 

যগি? 

উ:  অ্মরকথাক্টশল্পী শরৎিন্দ্র িডট্টাপাধযায় রক্টিত "পডথর দাবী" গদযাাংশ সথডক প্রদত্ত অ্াংশ হডয়ডি। 

অ্পূব ট গত রাডত তার  ডর  ডি োওয়া িুক্টরর খবর জান্াডত পুক্টলশ সেশডন্ ক্টগডয়ক্টিল।থান্ায় ঢুডকই 

অ্পূব ট সদডখ সে জন্া িডয়ক বাঙাক্টলর খান্াতল্লাক্টশ হডে। তারপর ক্টবক্টশষ্ট ক্টবপ্লবী েবযোিী মক্টল্লক েডন্দডহ 

ক্টগক্টরশ মহাপাত্র ন্াডম এক অ্দ্িুত সবশিুষার অ্ক্টধকারী গাজঁাডখার বযক্তিডক ব়িবাবুর োমডন্ হাক্তজর করা 

হয়। এরপর ক্টগক্টরশডক ব়িবাবুর ক্তজজ্ঞাোবাডদর মডুখামুক্টখ হডত হয় এবাং ক্টগরীডশর পডকি ও িযাক তল্লাক্টশর 

েময় একটি গাজঁার কডে পাওয়া োয়। েক্টদও ক্টগক্টরশ ক্রমাগত গাজঁা সেবডন্র কথা অ্স্বীকার কডর িডল। 

দী টেন্ ধডর ক্টগক্টরশডক ক্টন্ডয় পুক্টলশ কতটাডদর ন্ান্াক্টবধ ক্তজজ্ঞাোবাদ ও বডক্রাক্তি শুন্ডত শুন্ডতই অ্পূব টর 

সবলা গক্ট়িডয় ক্টগডয়ক্টিল। 

১.১০ ‘কক এ ঘিনা যতা আমাচক বচিন লন?” - বক্তা কাচক একথা বচিচেন? যকান ্ঘিনার কথা 

বক্তা আচগ যশাচননলন? 

উ: শরৎিন্দ্র িডট্টাপাধযায় রক্টিত "পডথর দাবী" গদযাাংশ সথডক প্রদত্ত অ্াংশটির বিা রামদাে তার েহকমী 

বনু্ধ অ্পূব টর উডদ্দডশয একথা বডলডিন্। 

একবার কডয়কজন্ ক্ট ক্টরক্টে েুবক ক্টবন্া সদাডষ অ্পূব টডক লাক্টথ সমডর প্লযাি ম ট সথডক সবর কডর 

সদয়। এই  িন্ার অ্ক্টিডোগ জান্াডত সগডল, অ্পূব ট ইউডরাপীয় ন্া হওয়ার কারডন্ সেশন্মাোর অ্ক্টিডোগ 

সশান্ার আডগই তাডক কুকুডরর মত তাক্ট়িডয় সদন্।-অ্পূব টর এই ক্টন্গ্রডহর কথা' রামদাে আডগ সশাডন্ন্ক্টন্। 

২. বোিবাকেিহ িমাি লনে বয় কর : (প্রলতটির মান - ১)  



যভােেবস্তু, যপাশাক-পলরচ্ছদ, িন্ধ্োলিক, িৃেন-যবদন, প্রিচয়াল্লাি, রথঘঘ বর, েয়ধ্বলন, 

লি়ংহদ্বার, লশশু-োদ, প্রিয়-যনশা। 

উ: যভােেবস্তু = সিাডজযর বস্তু - েম্বন্ধ তৎপুরুষ েমাে - সিাজডন্র উপেুি বস্তু - মধযপদডলাপী 

কম টধারয় েমাে 

যপাশাক-পলরচ্ছদ = সপাশাক ও পক্টরেদ - দ্বন্দ্ব েমাে 

িন্ধ্োলিক = েন্ধযায় পালন্ীয় আক্টিক - মধযপদডলাপী কম টধারয় েমাে 

িৃেন-যবদন = েৃজডন্র ক্টন্ক্টমত্ত সবদন্ - ক্টন্ক্টমত্ত তৎপুরুষ েমাে 

প্রিচয়াল্লাি = প্রলডয়র ক্টন্ক্টমত্ত উল্লাে - ক্টন্ক্টমত্ত তৎপুরুষ েমাে 

রথঘঘ বর = রডথর   টর - েম্বন্ধ তৎপুরুষ েমাে 

েয়ধ্বলন = জয় েূিক ধ্বক্টন্ - মধযপদডলাপী কম টধারয় েমাে 

লি়ংহদ্বার = ক্টোংহ ক্টিক্টিত দ্বার - মধযপদডলাপী কম টধারয় েমাে 

লশশু-োাঁদ = ক্টশশু সে িাদঁ (উপমান্ কম টধারয় েমাে) 

প্রিয়চনশা = প্রলডয়র সন্শা - েম্বন্ধ তৎপুরুষ েমাে - প্রলয় েৃটষ্ট কডর সে সন্শা - উপপদ তৎপুরুষ েমাে 

৩. কমচবলশ ১৫০ শচে প্রলতচবদন রেনা কর :  

ির্বচি রুদ্ধশ্বাি েয় ভারতীয় ঝিচকি দচির।  

উ: ির্বচি রুদ্ধশ্বাি েয় যপি ভারতীয় ঝিচকি দি 

লনেস্ব ি়ংবাদদাতা,১৭ই আগস্ট : লেটন্সলেটম সিডে ঐক্টতহাক্টেক জয় িারতীয় দডলর। রুদ্ধর্শ্াে 

মযাডির পঞ্চম ক্টদন্ বযাডিবডল দাপি সদখাল িারতীয় ক্তক্রডকিাররা। প্রথডম িাডপর মুহডূতট ৮৯ রাডন্র 

পািটন্ারক্টশপ গড়ি িারতডক ২৯৮ রাডন্ সপৌডি সদয় মহম্মদ শাক্টমও জেপ্রীত বুমরা। অ্ধ টশতরান্ কডরন্ 

মহম্মদ শাক্টম। ইাংলযডন্ডর ২৭ রাডন্র ক্টলে ক্টদডয় ক্টদ্বতীয় ইক্টন্াংডে ২৭২ রাডন্র িাডগ টি সদয় টিম ইক্তন্ডয়া। রান্ 

তা়িা করডত সন্ডম প্রথম সথডকই লাগাতার বযবধাডন্ উইডকি হাক্টরডয় িাপ বা়িডত থাডক ইাংলযাডন্ডর বযাটিাং 

লাইন্আডপ। সজা রুি ও জয়বািলার ক্টকিুিা ল়িাই করডলও সশষরো হয়ক্টন্। ১২০ রাডন্ সশষ হয় 

ইাংলযডন্ডর ইক্টন্াংে৷ ১৬১ রাডন্ জয় সপল টিম ইক্তন্ডয়া ।  

 


