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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

নবম শ্রেণী| বাাংলা | পািট -৭ 

১. নীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

১.১ ‘নব নব সৃটি’ প্রবডে বাাংলা সাক্টিডযয ক্টবডদক্টি িব্দ বযবিাডরর শ্রে সকল দৃিান্ত লক্ষ করা োয় যা 

উডেখ কডরা। 

উ:-  প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাাঁর ‘নব নব ৈৃষ্টি’ প্রবন্ধি  প্রজন্ধের পর প্রজে ধন্ধর বাাংলা ৈান্ধিন্ধতে ন্ধবন্ধদন্ধি 

িন্ধের ন্ধবপুল বেবিান্ধরর কন্ধয়কষ্টি চমৎকার দৃিান্ত তুন্ধল ধন্ধরন্ধেন। ন্ধতন্ধন জান্ধনন্ধয়ন্ধেন- 

 i.  রবীন্দ্রনাথ স্বয়াং তাাঁর ৈান্ধিন্ধতে ৈচ্ছন্ধে বেবিার কন্ধর গেন্ধেন ‘অব্ৰু’, ‘ইজ্জত’, ‘ইমান’ প্রভৃন্ধত ন্ধবন্ধদন্ধি িে। 

 ii. ন্ধবন্ধরািী কন্ধব কাজী নজরুল ইৈলাম ন্ধতন্ধনও তাাঁর ৈান্ধিন্ধতের মধে ন্ধদন্ধয় বাাংলা িে ভান্ডান্ধর ঢুন্ধকন্ধয় ন্ধদন্ধয় গেন্ধেন- 

‘ইনন্ধকলাব’, ‘িিীদ’ এই দুষ্টি ন্ধবন্ধদন্ধি িে। 

 iii. ন্ধবদোৈাের স্বয়াং েদ্মনান্ধম গে ৈমস্ত ৈান্ধিতে রচনা কন্ধরন্ধেন্ধলন গৈখান্ধনও ন্ধতন্ধন চুষ্টিন্ধয় আরন্ধব-ফারন্ধৈ ন্ধবন্ধদন্ধি 

িন্ধের বেবিার কন্ধর গেন্ধেন। 

     এোডাও, ‘আলান্ধলর ঘন্ধর দুলাল’, ‘হুন্ধতাম পো াঁচার নকিা’ প্রভৃন্ধত গ্রন্ধে ন্ধবন্ধদন্ধি িন্ধের ন্ধবপুল বেবিার বাাংলা 

ৈান্ধিন্ধতে ন্ধবন্ধদন্ধি িে বেবিান্ধরর দৃিান্ত িন্ধয় আন্ধে।  

 ১.২ ‘পৃক্টিবীর শ্রকাডনা পি এ কনযাডর শ্রদডখ ক্টন শ্রকা’— উদ্ধৃযাাংডি শ্রকান কনযার কিা বলা িডয়ডে? 

পৃক্টিবীর শ্রকাডনা পি  যাডক শ্রদডখক্টন শ্রকন? 

উ:-  উদ্ধৃতাাংিষ্টি বঙ্গ প্রকৃন্ধতর রূপমুগ্ধ কন্ধব জীবনানে দাি রন্ধচত ‘আকান্ধি ৈাতষ্টি তারা’ কন্ধবতা গথন্ধক েৃিীত 

িন্ধয়ন্ধে। 

কনযার পক্টরেয়- উদ্ধৃতাাংন্ধি কন্ধব জীবনানে দাি কনো বলন্ধত বুঝিন্ধয়ন্ধেন বঙ্গ প্রকৃন্ধতর নীল ৈিোন্ধক। 

গৈৌেন্ধে ের ন্ধবচান্ধর কন্ধব বঙ্গ প্রকৃন্ধতর নীল ৈিোর গৈৌেে ে গক গকান্ধনা গকিবতী কনো রূন্ধপ গদন্ধখন্ধেন। 

কন্ধব জীবনানে দাি গদন্ধখন্ধেন বঙ্গ প্রকৃন্ধতর বুন্ধক আেত নীল ৈিো গকান্ধনা গকিবতী নারীর চুন্ধলর রঙ, 

গৈৌেন্ধে ের কথা মন্ধন কন্ধরন্ধয় গদয়। নারীর চুন্ধলর স্পি ে গেমন গেন্ধকান্ধনা মানুষ অনুভব করন্ধত পান্ধর ষ্টিক গতমন্ধন 

কন্ধব বাাংলার এই নীল ৈিোর ন্ধবরল স্পি ে অনুভব কন্ধর মুগ্ধ িন। কন্ধব পৃন্ধথবীর অন্ধনক স্থান ঘুন্ধরন্ধেন, পৃন্ধথবীর 

অন্ধনক স্থান্ধন ন্ধতন্ধন ৈিো গদন্ধখন্ধেন ন্ধকন্তু বঙ্গ-প্রকৃন্ধতর  ৈিোর এই গমান্ধিনী রূপ গৈৌেে ে ন্ধতন্ধন আর গকাথাও 

গদন্ধখনন্ধন,উপন্ধভাে করন্ধত পানন্ধন। তাই কন্ধবর দৃঢ় ন্ধবশ্বাৈ বঙ্গ প্রকৃন্ধত োডা, পৃন্ধথবীর গকান্ধনা পন্ধথ এই গকিবতী 

কনো স্বরূপ নীল ৈিো গক গদখন্ধত পাওয়া অৈম্ভব। 

 ১.৩…..যুক্টম টিক শ্রসইরূপ নারী, োডক আজ প্রডয়াজন। – কাডক একিা শ্রলখা িডয়ডে? যাডক শ্রকন 

প্রডয়াজন? 

উ:-  উদ্ধৃতাাংিষ্টি স্বামী ন্ধবন্ধবকানে রন্ধচত ‘ন্ধচষ্টি’ নামক প্রবি গথন্ধক েৃিীত িন্ধয়ন্ধে। 

 



আন্ধলাচে উঝিষ্টি স্বামী ন্ধবন্ধবকানে তাাঁর অনেতম ন্ধিষো কলোণীয়া ন্ধমৈ মাে োন্ধরি এন্ধলজান্ধবথ গনান্ধবল 

অথ োৎ ভন্ধেনী ন্ধনন্ধবন্ধদতা গক উন্ধেিে কন্ধর বন্ধলন্ধেন। 
 

  স্বামী ন্ধবন্ধবকানে জান্ধনন্ধয়ন্ধেন ভারতবন্ধষ ের ৈমাজ, ন্ধিক্ষা, ৈভেতা ৈব স্তন্ধর নারীরা চূডান্ত ভান্ধব বঝিত। 

পুরুষিান্ধৈত ৈমান্ধজ নারীরা পুরুন্ধষর গৈবাদাৈী োডা আর ন্ধকেু নয়। এই পুরুষিান্ধৈত ৈমান্ধজর বুন্ধক দা াঁন্ধডন্ধয় 

নারীন্ধদর মুঝি ন্ধিক্ষা এবাং কলোন্ধণর জনে একজন ন্ধৈাংিী-স্বরূপ নারীর প্রন্ধয়াজন। স্বামীঝজ ন্ধমৈ গনান্ধবল এর 

মন্ধধে নারীর ন্ধৈাংিী- স্বরূপ ৈমস্ত গুণ-পন্ধবত্রতা, ন্ধিক্ষা, ঐকান্ধন্তকতা ৈমস্তই গদখন্ধত গপন্ধয়ন্ধেন্ধলন। তাই স্বামীঝজ 

ভারতবন্ধষ ের নারী কলোন্ধণর জনে পুরুষিান্ধৈত ৈমান্ধজ নারীর অন্ধধকার ন্ধেন্ধনন্ধয় আনার জনে ন্ধমৈ গনান্ধবল এর 

মতই গোেে নারীর প্রন্ধয়াজন অনুভব কন্ধরন্ধেন্ধলন 

 ১.৪ ‘সারািা ক্টদন আপন মডন ঘাডসর গে মাডখ -শ্রক এমনটি কডর িাডক? যার এমন করার কারণ কী? 

উ:-  উদ্ধৃতাাংিষ্টি কন্ধব নীন্ধরন্দ্রনাথ চক্রবতী রন্ধচত ‘আবিমান’ কন্ধবতা গথন্ধক গনওয়া িন্ধয়ন্ধে। 

 ন্ধনন্ধজর প্রাচীন জেভূন্ধম অথ োৎ গ্রামীণ বঙ্গ-প্রকৃন্ধতন্ধক তোে কন্ধর গে ৈমস্ত মানুষজন কম েৈূন্ধত্র িিন্ধর চন্ধল োন 

গৈই মানুষন্ধদর কথায় আন্ধলাচে অাংন্ধি বলা িন্ধয়ন্ধে। 

       কন্ধব জান্ধনন্ধয়ন্ধেন, গে ৈমস্ত মানুষজন গ্রামীণ বঙ্গ-প্রকৃন্ধতর গকান্ধল জেগ্রিণ কন্ধর কম েৈূন্ধত্র িিন্ধরর চন্ধল 

োয় তান্ধদর মন্ধন ৈুপ্ত ন্ধপপাৈার মত লুন্ধকন্ধয় থান্ধক গ্রামীণ বঙ্গ প্রকৃন্ধতন্ধক ন্ধফন্ধর পাওয়ার বাৈনা। এই মানুন্ধষরা 

গ্রামীণ বঙ্গ প্রকৃন্ধতন্ধক মন্ধনর মন্ধধেই অনুভব কন্ধরন। িিন্ধরর বুন্ধক গ্রামীণ ঘান্ধৈর ৈুেন্ধি উপাদান গৈভান্ধব না 

পাওয়া গেন্ধলও োরা একবার বঙ্গ-প্রকৃন্ধতন্ধক অনুভব কন্ধরন্ধে, ভান্ধলান্ধবন্ধৈন্ধে তারা মন্ধন মন্ধন ঘান্ধৈর েি অনুভব 

কন্ধর পন্ধরতৃপ্ত িয়। 

 ১.৫ ‘রাধারাণী কাাঁক্টদডয কাাঁক্টদডয কযকগুক্টল বনফুল যুক্টলয়া যািার মালা গাাঁক্টিল। —রাধারাণীর পক্টরেয় 

দাও। যার মালা গাাঁিার উডেিয কী? 

উ:-  উপন্ধরাি উঝিষ্টি ৈান্ধিতে ৈম্রাি বঝিমচন্দ্র চন্ধটাপাধোয় রন্ধচত ‘রাধারানী’ পািোাংি গথন্ধক গনওয়া িন্ধয়ন্ধে। 

 

রাধারানীর পক্টরেয়- ‘রাধারানী’ পািোাংি গথন্ধক জানা োয় গে রাধারানী দি-এোন্ধরা বেন্ধরর এক বান্ধলকা তার 

বান্ধড শ্রীরামপুর। গৈ ন্ধপতৃিীনা। একদা ধনীর গমন্ধয় িওয়া ৈন্ধেও বতেমান্ধন চরম দন্ধররগ্রস্থ। 

রাধারানী গদর জীবন ন্ধেল চরম দন্ধররতা ন্ধিি। রাধারানীর মা গকানক্রন্ধম কান্ধয়ক পন্ধরশ্রম কন্ধর অন্নৈাংস্থান 

করন্ধতন। ন্ধকন্তু িিাৎ রাধারানীর মা গুরুতর অৈুস্থ িন্ধয় পডায় আিার এবাং মান্ধয়র পথে ৈাংস্থান্ধনর ৈমৈো সতন্ধর 

িয়। রন্ধথর ন্ধদন রাধারানীর মান্ধয়র অৈুস্থতা বান্ধড। ওষুধ এবাং খাবার গকনার একান্ত প্রন্ধয়াজন্ধন ন্ধনরুপায় রাধারানী 

কন্ধয়কষ্টি বনফুল কুন্ধডন্ধয় এন্ধন মালা োাঁন্ধথ। গৈই মালা গৈ ন্ধবঝক্রর উন্ধেন্ধিে মান্ধিন্ধির রন্ধথর গমলায় ন্ধনন্ধয় োয় 

োন্ধত দু-একষ্টি পয়ৈা গপন্ধল গৈ মান্ধয়র পন্ধথের এবাং নূেনতম আিান্ধরর ৈাংস্থান করন্ধত পান্ধর। 

 ২. নীডের বযাকরণগয প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

২.১ ‘শ্রকডরাক্টসন’ উৎসগযিাডব শ্রকান শ্রেক্টণর িব্দ? 

উ:-  গকন্ধরান্ধৈন িেষ্টি ইাংন্ধরঝজ ভাষা গথন্ধক েৃিীত িন্ধয়ন্ধে। 

অথ োৎ উৎৈেত ন্ধদক গথন্ধক এষ্টি একষ্টি ন্ধবন্ধদন্ধি কৃতঋণ বা ন্ধবন্ধদন্ধি আেন্তুক িে। 

 ২.২ একটি শ্রমৌক্টলক িডব্দর উদািরণ দাও। 

উ:-  একষ্টি গমৌন্ধলক িন্ধের উদািরণ িল- পা, িাত 

 ২.৩ ‘নবগটিয িব্দ’ বলডয কী শ্রবাঝ? 



উ:-  গে ৈমস্ত িে একান্ধধক ভাষার িন্ধের ৈাংন্ধমশ্রন্ধণ অথ োৎ তৎৈম, তদ্ভব, গদন্ধি, ন্ধবন্ধদন্ধি িন্ধের ৈান্ধথ অপর 

গকান িন্ধের ৈাংন্ধোন্ধে ন্ধকাংবা গকান্ধনা ন্ধবন্ধদিী িন্ধের অনুবান্ধদর কারন্ধণ ৈৃষ্টি িয় গৈই ৈমস্ত িেগুন্ধলন্ধক 

নবেষ্টিত িে নবৈৃি িে বন্ধল। গেমন- খানাতল্লান্ধি, ফুলন্ধমাজা 

 ২.৪ শ্রপাযুটক্টগজ ও ক্টিন্দি িাষার িব্দ েুক্ত কডর তযক্টর একটি ক্টমে িডব্দর উদািরণ দাও। 

উ:-  পতুেন্ধেজ এবাং ন্ধিঝে ভাষার িে গোন্ধে সতন্ধর একষ্টি ন্ধমশ্র িে িন্ধলা- পাউরুষ্টি। 

 ২.৫ Tear gas-এর বাাংলায় অ্নূক্টদয িব্দটি কী? 

উ:-  ‘Tear Gas’-এর বাাংলা অনুবাদ িল ‘কাাঁদান্ধন েোৈ’। 

 


