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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

অ্ষ্টম শ্রেণী| বাাংলা | পািট -৭ 

১. নীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

১.১ …তুক্টম তাহার পাডে এডে দাাঁডাও।’— কার প্রক্টত কক্টবর এই আহ্বান? কার পাডে, কীিাডব 

এডে দাাঁডাডত হডব বডল কক্টব জাক্টনড়েডেন? 

উ:-  সকল মানবজাতির প্রতি কতবর এই আওহ্বান| অসহায়, তনপীতিি, লাঞ্চিি মানুষের পাষে, 

অসহাষয়র সহায় হষয়, বনু্ধর মষিা অথবা মনুেত্ব তিষয় এষস িা াঁিাষি হষব বষল কতব জাতনষয়ষেন | 

১.২ ‘রডমে কক্টহল, তুক্টম অ্তযন্ত হীন এবাং নীে।’ — কাডক রডমে একথা বডলডে? তার একথা 

বলার কারণ কী? 

উ:- রমাষক একথা বষলষে রষমে | 

          গ্রাষমর একষো তবঘা জতম জলমগ্ন হষয় পষিষে। এমি অবস্থায় গ্রাষমর জতমিার ববতন বঘাোল 

এবং রমা িাষির পুকুষরর মাষের ক্ষতির জনয বাধ বকষে জতমর জল বার করষি তিষি চাইতেল না। 

অথচ রমাষক রষমে এি তনে্ঠুর ও নীচ মষনাবৃতির বষল কখষনাই ভাষবতন। রমা এমনতক রষমেষক িার 

ভাষের ক্ষতি পূরষের িাম তিষিও বষল। িার এই আচরে বিষখই রষমে উি্ধৃি মন্তবযটে কষর। 

১.৩ ‘একিা ে্ফুক্টলঙ্গ-হীন ক্টিডজ বারুডদর সূ্তপ। — কাডদর েম্পডকট, শ্রকন একথা বলা হড়েডে? 

উ:-  েন্নোিা ববকার তনরাশ্রয় কষয়কজন কম বয়সী যুবষকর কথা এখাষন বলা হষয়ে। 

কতব বলষি বচষয়ষেন িাষির মষধয আগুষনর স্ফুতলঙ্গ অথ থাৎ জ্বষল ওঠার সম্ভাবনা তেল তকন্তু 

সমাজ পতরতস্থতি এষস িাষির আোয় জল বেষল তিষয়ষে । িাই িারা সমাষজর উঞ্চিষে পতরেি হষয়ষে। 

১.৪ ‘আমাডদর দৃটষ্ট হইডত দডূর শ্রেল বডি, ক্টকন্তু ক্টবধাতার দৃটষ্টর বাক্টহডর যা়ে নাই – শ্রকান প্রেডঙ্গ 

প্রাবক্টিক এই মন্তবযটি কডরডেন? ‘ক্টবধাতার দৃটষ্টর বাক্টহডর যা়ে নাই – একথার তাৎপয ট কী? 

উ:-  এখাষন একটে কু্ষদ্র বীষজর এর কথা বলা হষয়ষে বযটে ভাঙ্গা ইে অথবা মাটের তনষচ লুক্কাতয়ি 

তেল। বকউ না বিখষলও প্রকৃতির িৃটের বাইষর যায় না, তকেু তিন পয থন্ত বসটে বীষজর কটঠন আবরষে 

মষধয ঘুতমষয় থাষক, যথাসমষয় বসটে বথষক অঙ্কুর ববর হয় ও বৃক্ষ তেশুর জন্ম হয়। 

১.৫ ‘শ্ররৌডে শ্রযন ক্টিডজ শ্রবদনার েি শ্রলডে আডে – শ্রকান কক্টবতার অ্াংে? কক্টবর মডন এমন 

অ্নুিূক্টত শ্রজডেডে শ্রকন? 

উ:- উি্ধৃি পঙ্কতিটে জীবনানন্দ িাষের বলখা ‘পািাো াঁর িু পহর ভাষলাবাতস’ কতবিার অংে। 

কতব জীবনানন্দ িাে প্রকৃতি বপ্রতমক কতব হষলও িাাঁর এই কতবিায় এক প্রিন্ন িুুঃষখর ইতঙ্গি 

তিষয়ষেন। িুপুরষবলায় সমস্ত প্রকৃতি তনস্তব্ধ থাষক, বিষখ মষন হয় প্রকৃতি বযন বোক যাপন করষে। 



েঙ্খতচষলর তচৎকার, জলতসতি পাষে বনৌকার একাকী পষি থাকা, বুষনা চালিার োয়া সবতকেুই এই 

ইতঙ্গি বহন কষর। 

 ২. ক্টনডদটে অ্নুোডর নীডের বযাকরণেত প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

২.১ বাডকযর মডধয ক্রি়োপদটি কীিাডব েটিত হ়ে? 

উ:-  ধািুর সষঙ্গ ঞ্চিয়া তবভঞ্চি যুি হষয় বাষকযর ঞ্চিয়াপি তিতর হয়। 

২.২ আডপক্টিক িাডবর একটি উদাহরণ দাও। 

উ:-  যতি আকাষে বমঘ কষর িষব বৃটে হওয়ার সম্ভাবনা থাষক। 

২.৩ ক্টনতযবৃত্ত অ্তীত বলডত কী শ্রবাঝ? 

উ:-  অিীষি প্রায়ই ঘেষিা- এই অষথ থ ঞ্চিয়ার বয কাল হয় িাষক তনিযবৃি অিীি বলা হয়। 

২.৪ ক্টনতয অ্তীত এবাং ঘিমান অ্তীডতর পাথ টকয শ্রকাথা়ে? 

উ:-  পূষব থ তনয়তমি বকান ঘেনা ঘেষিা ববাঝাষল বসখাষন তনিয অিীি হয়। 

পূষব থ বকান ঘেনা ঘেতেল বা চলতেল ববাঝাষল ঘেমান অিীি হষয় থাষক। 

২.৫ রূপ ও অ্থ ট অ্নুোডর ক্রি়োর কালডক ক’টি িাডে িাে করা যা়ে? 

উ:-  রুপ ও অথ থ অনুসাষর ঞ্চিয়ার কালষক িু ভাষে ভাে করা যায়। যথা- 

১.বমৌতলক কাল বা সরল কাল এবং 

২. বযৌতেক কাল 

 


