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আগুন 

১। শূনযস্থ্ান পূরণ কর :  ১X ৬ = ৬ 

(ক) আগুন 

যে যকোন স্থোননই আগুন লোগনল  

______________ সৃষ্টিকনে, 

দোউ দোউ জ্বনল আগুননে শিখো 

থোকো েোয় নো য ো ঘনে। 

উত্তরঃ িীক্টির 

(খ) আগুন 

অেথো যদৌডোনদৌশড নো কনে 

যননে এনসো েোস্তোয়, 

শনকটব ী_____________  

খবে য ৌনে েোয়। 

 উত্তরঃ দমকডল 

(গ) 

আগুন 

_______ গন্ধ েশদনোনক আনস 

হন  হনব সোবধোন, 



দ্রু  োে সোনথ বন্ধ কেনব 

গযোনসেই য ো নবখোন। 

উত্তরঃ গ্যাডের 

 

(ঘ) িোশডে ________  

খোবোে নোেোনল 

শব দ হন ই  োনে, 

সোাঁডোশিটো কোনে েোখন ই হনব 

ষ্টিকে  বযবহোনে। 

উত্তরঃ আঁচল 

(ঙ)  আগুন 

গযোনসে গন্ধ য নলই দেজো 

________ দোও খুনল, 

উত্তরঃ জালনািা 

 

(চ)  আগুন 

হুশকিং কেোটো বনডো __________  

য েশন ভয়ঙ্কে, 

অসোবধোননন  আগুন লোগনল 

 ুনড েোনব বোশডঘে। 

উত্তরঃ অ্পরাধ 

২। নীডচর ছক্টবগুক্টল শনাক্ত কডর ছক্টবর বক্তবয কড়েকটি বাডকয বণ টনা কর। ৩ X ৩ = ৯ 

 

 

(ক) 

উত্তেঃ গযোনসে গন্ধ েশদ নোনক আনস  োহনল সোবধোন হন  হনব। গযোস নব বন্ধ আনে শকনো  েীক্ষো 

কেন  হনব, আে গযোনসে নব বন্ধ নো থোকনল দ্রু  োে সনে  ো বন্ধ কেন  হনব। এেোডো েশদ সনেহ 

হয় যে গযোস শলক হনে  োহনল গযোস সেবেোহকোেীনক খবে শদন  হনব। 



(খ) 

 

উত্তেঃ জ্বলন্ত যটোনভ যকনেোশসন য ল ঢোলোে শব দ েনয়নে। কোেণ একবোে েশদ যকনেোশসন য নল 

আগুন যলনগ দোউদোউ কনে জ্বনল ওনি,  োহনল েোেোত্মক শব দ হন   োনে।  োই যটোভ েশদ জলন্ত 

অবস্থোয় থোনক  োহনল যসই েুহনূ ে ভুল কনেও যকনেোশসন ঢোলো েোনব নো। যটোভ েখন বন্ধ থোনক 

 খন য ল ঢোলো উশচ । 

(গ) 

উত্তেঃ ঘনে যেোেবোশ  বো কুশ  বযবহোনেে সেয় সোবধোন হন  হনব। কোেণ কোব েন েননোক্সোইড গযোনস 

ঘে ভনে যগনল যসই ঘনে থোকো বযক্তিে প্রোণও চনল যেন   োনে।  োই যেোেবোশ  বো কুশ  জ্বোলোননো 

থোকনল ঘনে বোয় ুচলোচনলে বযবস্থো থোকো দেকোে শকিংবো জোনলো খুনল েোখন  হনব, েোন  েননোক্সোইড 

গযোস বোইনে যবশেনয় যেন   োনে। 

 


