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১. নীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : ৩x৫=১৫ 

১.১ শ্র াথাও বা োক্টষর ঘডরর বউরা  ডর শ্রেত্ৰব্রত। 

- ‘শ্রেত্ৰব্রত’  ীিাডব পাক্টলত হয় মরশুডমর ক্টদডন’ গদযাাংশ অ্নুসরডণ শ্রলখ। 

উত্তরঃ সুভাষ মুখ াপাধ্যায় রচিত 'মরশুখমর চিখে' পাঠযাাংখে িাচষর ঘখরর বউরা মূলত ক্ষেত্র ব্রত 

পালে করার জেয বাচ়ির কাছাকাচছ ক্ষকাে ক্ষ ালা জচমখক ক্ষবখছ ক্ষেয়। তারা চেখজরাই ঘট প্রচতষ্ঠা 

কখর এবাং তার গাখয় চসিঁিুর-পুত্তচল এিঁখক ঘখটর জখল আখমর পল্লব ডুচবখয় ক্ষিয়। তাখির মখধ্য ক্ষকাে 

বয়স্কা মচিলাখক মূলব্রতী করা িয়। এরপর ব্রতীর িল িাখত ফুল ও িবূ বা চেখয় মূল ব্রতীর মু  ক্ষেখক 

ব্রখের কো ক্ষোখে। সখেখবলায় উল ুচিখয় ব্রত ক্ষেষ িয়। তারপর মাখঠ বখসই ব্রতীর িল চিিঁ খ়ি-গু়ি-

মুচ়ি- ই আর িই চিখয় ফলার  ায়।খেত্রব্রত পালখের চিে ক্ষভাখর ক্ষছখলে্রা জচম কষ বণ কখর বীজ 

ধ্াে বপে কখর এবাং জল ঢাখল।  

১.২ ‘ক্টদবসরাত্রত্ৰ নূতন যাত্ৰী/ক্টনতয নাডির শ্রখলা। —উদ্ধৃতাাংডশর তাৎপয ট ক্টবডেষণ  র। 

উত্তরঃ িুঃ বািী কচব যতীন্দ্রোে ক্ষসেগুখের ক্ষল া িাট কচবতাটট একটট রূপকধ্মী কচবতা। 

      সোখির ক্ষকাখো চেচিবষ্ট চিখে গ্রাম ক্ষেখক একটু িখূর চেচিবষ্ট জায়গায় িাট বখস। ক্ষস াখে পণযদ্রবয 

পর  কখর ক্ষকোখবিা িখল। িাট এ াখে মােবজীবখের প্রতীক।বাস্তখবর িাখটর ভাঙা-গ়িার মাধ্যখম 

কচব মূলত মােুখষর জন্মমৃতুযর কো বলখত ক্ষিখয়খছে।আমাখির এই জীবখে বহু মােুখষর সখে 

পচরচিচত, ক্ষযাগাখযাগ, ক্ষলেখিে ঘখট। জীবে ফুরাখল সবাইখক চবিায় চেখত িয় । িাখটর ক্ষলাখকখির 

মখতা এই পৃচেবীর মােুষরাও ক্ষকউ জীবখে সফল িয়, ক্ষকউ-বা চবফলতার মখধ্যই জীবে ক্ষেষ কখর। 
 

১.৩ ‘মূলত জ্যাক্টমক্টত  আ ার - আক্টেত বণ ট সমাডবডশই রক্টেত হয় সাাঁওতাক্টল শ্রদয়ালক্টেত্ৰ। 

বক্তবযটিড  ‘মাটির ঘডর শ্রদয়ালক্টেত্ৰ রেনায় শ্রলখ   ীিাডব বযাখযা  ডরডেন? 

উত্তরঃ তপে কর তািঁর 'মাটটর ঘখর ক্ষিয়ালচিত্র গিযাাংখে জাচেখয়খছে- সািঁওতালরা মূলত জযাচমচতক 

আকার আচিত বণ ব সমাখবখেই ক্ষিয়ালচিত্র কখর োখক যাখত োোে জযাচমচত সমান্তরাল ক্ষর া, 

িতুখকাণ, ত্রত্রভুখজর ছ়িাছচ়ি । সাধ্ারণত ঘখরর িতুষ্পার্শ্ ব চঘখর োকা মূল ক্ষবচিটট কাখলা রখঙর িয়। 

তার সমান্তরাখল চবঘত াখেক িও়িা ক্ষগরুয়া রখঙর একটা ক্ষর া টাো িয়। এর ওপখর সািা, আকাচে, 

ক্ষগরুয়া বা িলখি রখঙর ক্ষর া চিখয় িতুখকাণ বা ত্রত্রভুজগুচল এিঁখক ক্ষিয়ালটটখক ভরাট কখর ক্ষতালা িয়। 

সাধ্ারণত ক্ষিয়ালচিত্রটট মাটট ক্ষেখক ছ-ফুট পয বন্ত উচ্চতায় আিঁকা িয়। 



১.৪ ‘..শ্রস বাক্ট়ির শ্রসই মানুষডদর এ টি বনু্ধ ফাক্ট  ক্টদডয় েডল শ্রগল শ্রসই ঝড়ির রাডত। 

উদ্ধৃক্টতটির আডলাড  ‘ফাঁ ক্ট ’ গডের নাম রডণর সাথ ট তা প্রক্টতপন্ন  র। 

উত্তরঃ রাজচকখোর পট্টোয়ক রচিত ' ফাচক গল্পটটর প্রধ্াে িচরত্র তো ক্ষকন্দ্রীয় চবষয় িল 

ক্ষগাপালবাবুখির বাচ়ির আমগাছটট। ক্ষগাপাল বাবরু বসাখো আমগাছটট চছল তাখির চবপি-আপখির 

সেী, বেু এবাং পাচ খির চেরাপি আিয়স্থল ।ফল - পাতা - কাঠ - ছায়া প্রিােকারী এই গাছটট েত 

আঘাত ও প্রচতবেকতা সখেও সিখে িন্ডায়মাে চছল।  চকন্তু উইখপাকা তাখক কুখর কুখর ক্ষ খয় িুব বল 

কখর চিখয়খছ, তা পচরবাখরর ক্ষকউই বুঝখত পাখরচে। তাই আষাঢ় মাখসর রাখতর এক তুমুল ঝখ়ি 

গাছটট িঠাৎ কখরই ক্ষভখঙ পখ়ি। গাছটটর সখে বাচ়ির সকখলর আত্মীয়তা গখ়ি উখঠচছল। তাই এক 

ঝ়িজখলর রাখত্র তার মতুৃযখত বাচ়ির সকখলর মখে িল এক পরম বেু ক্ষযে িঠাৎ ফািঁচক চিখয় িখল 

ক্ষগখছ। ক্ষসই কারখণই বলা যায়, গল্পটটর োমকরণ যোযে ও সুপ্রযুক্ত িখয়খছ। 
 

১.৫ ‘খলখল  ডর শ্রহডস উঠল জ্ল, শ্রেউ তুডল.. 

—শ্রহডস উডঠ জ্ল  ী বলল? 

উত্তরঃ উপখরাক্ত উত্রক্তটট চবচেষ্ট কো সাচিচতযক িচেণারঞ্জে চমত্রমজমুিার এর ক্ষল া ‘আেীব বাি’ 

গল্প ক্ষেখক ক্ষেওয়া িখয়খছ । 

      তুমুল বষ বায় বাে ক্ষডখকখছ। এমে অবস্থায় একটট চপিঁপখ়ি জখলর ক্ষতাখ়ি ক্ষভখস ক্ষযখত ক্ষযখত আিয় 

চেখয়খছ একটট ঘাখসর পাতার েীখি।তার কখোপকেে িলচছল ঘাখসর পাতার সখে। চপিঁপখ়িটট 

প্রকৃচতর ওপর অসন্তুষ্ট। ক্ষস প্রচত মুিখূতব মৃতুযর ভয় পায়। ঘাখসর পাতাটট তাখক অভয় চিখত 

োখক।খসই মুিখূতব বখয় িলা জলও বখল ওখঠ ক্ষয, বষ বায় ক্ষস ঘাসখক ডুচবখয় চিখলও েরৎকাখল ক্ষসই 

ঘাখসরাই আবার কােফুল িখয় ফুখট ওখঠ। সব িুখয বাগই তাখির প্রাণেত্রক্তর কাখছ িার মাখে। 
 

২.  ক্টনডদটশ অ্নুসাডর নীডের বযা রণগত প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

২.১  নীডের শব্দক্টবিত্রক্তগুক্টলর প্রক্টতটির আডগ এ টি  ডর উপযুক্ত শব্দ জ্ুড়ি পদ বানাও : 

২.১.১  ক্টদগ :- তািাচিগ  

২.১.২  রা :- বাচ্চারা  

২.১.৩  গুক্টল :- চিেগুচল  

২.২  নীডের শব্দগুক্টলর আডগ দটুি  ডর উপসগ ট বক্টসডয় আলাদা আলাদা শব্দ ততক্টর  ডরা : 

২.২.১  শ্রদশ :- প্রখিে, চবখিে  

২.২.২   াশ :- অবকাে, চবকাে  

 


