
১ একটি বাক্কে উত্তর দাও 

১.১ ) ‘ আয়ক্র ছুক্ি ছছাট্টরা ‘ – ছছািক্দর ছকন ছুক্ি আসক্ে হক্ব ? 

উঃ গল্পবুড ়োর  গল্প শ ়োন়োর জনয  ীডের শ ়োডর শ ়োটডের  ুডট আসডে হডব। 

১.২ )‘…আমাক্দর জওয়ানক্দর একিা ঘাাঁটি ছছল ‘। –  জওয়ানক্দর ঘাাঁটিটি ছকাথায় ছছল? 

উঃ জওয়োনডের ঘ়ো াঁটটটট ছ ল ল়োড়োডে। 

১.৩ ) দাক্রাগাবাবু এবং হাবু কছবোয় ছমজদার ছ াষ্ে কটি ছছল? 

উঃ ে়োডর়োগ়োব়োবু এবং হ়োবু েছবে়োয শেজে়োর শ ়োষ্য ছ ল আটটট েুেুর। 

১.৪ ) ‘ উলগুলান ‘ কাক্দর লডাই ? 

উঃ েহ়োডেে়ো শেবীর শলখ়ো “এেয়ো েুন্ড়োর ে়োছহনী ” গডল্প ইংডরজডের সডে আছেব়োসী েুন্ড়োডের শে েুদ্ধ 

হডযছ ল শসই েুদ্ধ উলগুল়োন ন়োডে  ছরছিে। 

১.৫ ‘ছকউ কক্র না মানা’- কার ছকান কাক্জ ছকউ ছনক্ষ্ধ কক্র না? 

উঃ শেডঘর়ো আেড র বুডে শ ডস শব ়োয আর ন়োন়ো শেড  ঘুডর শবছ ডয   ়োয়ো ও বৃটির শখল়ো শেখ়োয ছেন্তু 

ে়োডের এই ়োডব শেখ়োডন শসখ়োডন ঘুডর শবছরডয শখল়ো েরডে শে়োন ব়োধ়ো শনই, শেউ ে়োডের বডে ন়ো ব়ো 

ছনডষ্ধ েডর ন়ো। 

১.৬ ‘এবার আমাক্ক ছগাাঁডার ছদক ছদক্ে হক্ব’ – ছক চাক্ষ্র সময় কুছমর একথা বক্লছছল? 

উঃউড ন্দ্রছেড ়োর র়োযডিৌধুরীর শলখ়ো ‘ শব়োে়ো েুছেডরর েথ়ো’ গডল্পর েুছের ধ়োন ি়োডষ্র সেয এেথ়ো 

বডলছ ল। ে়োরন শস শ ডবছ ল আলুর েডে়ো ধ়োন ও বুঝি ে়োটটর নীডিই ফডল। 

১.৭’ মাঠ মাক্ন ছক অথই খুছির অগাধ লুক্িা ুটি’ – অথই ও অগাধ িব্দ দটুির অথ থ ছলক্খা। 

উঃঅথই  ডের অথ থ হল ে়োর েল শনই এেন ও অগ়োধ  ডের অথ থ হল সীে়োহীন ব়ো প্রিুর। 



১.৮’ঝড’ কছবোয় উক্েছখে দটুি গাক্ছর নাম ছলক্খা 

উঃ ‘ি ’ েছবে়োয উডেছখে েুটট গ়ো  হল ি়ো াঁ ়ো ও বেুল। 

১.৯’ িোক’ িক্ব্দর অথ থ ছক? 

উঃেুটট শ ়োডট়ো নেী ছে ব়োর ফডল শে ঝি ুজ়োে়োর জছের খন্ড তেরী হয ে়োর ে়োথ়োডে বল়ো হয টয়োে। 

১.১০’করুণা কক্র বাাঁচাও ছমাক্র এক্স’-কখন ফণীমনসা একথা বক্লক্ছ? 

উঃ ফণীেনস়ো ছেনব়োর বডনর  রীর ে়োড  ে়োডে ব়ো াঁি়োডন়োর আেুছে জ়োছনডযড । প্রথেব়োর ড়োেডের়ো ে়োর 

শস়োন়োর  ়োে়ো ছনডয ে়োয , ছিেীযব়োর িড  ে়োর ে়োাঁডির  ়োে়ো শ ডে ে়োয, েৃেীযব়োর  ়োগডল এডস ে়োর নরে 

েছি  ়োলং  ়োডের েডে়ো সবুজ  ়োে়ো শখডয শফডল, ে়োই শস বডনর  রীডে এেথ়ো বডলড । 

২ ছনক্জর ভাষ্ায় উত্তর দাও 

২.১ ) গল্পবুক্ডা কছবোয় রূ কথার ছকান ছকান প্রসঙ্গ উক্েছখে হক্য়ক্ছ ? 

উঃ গল্পবুড ়ো েছবে়োয তেেয, ে়োনব, েক্ষীর়োজ, র়োজ ুি ও  ক্ষীর়োজ এর গল্প রডযড  । েছ র স়োরব়ো াঁধ়ো 

 ়োহ়ো , ছহডর, ে়োছনে, শস়োন়োর ে়োটি ও শে ়োন্তডরর ে়োি, শে বেী নঝিনী রূ েথ়োর প্রসে উডেছখে 

হডযড  । 

২.২ )‘ এমছন কক্র সারা িীে ছদখক্ে ছদখক্ে ছকক্ি ছগল ‘–  জওয়ানক্দর ছসই িীেকাল যা ক্নর 

কথা ছকভাক্ব ‘ বুক্নাহাাঁস ‘ গক্ল্প ফুক্ি উক্ঠক্ছ ? 

উঃস়োর়ো  ীেে়োল বুডন়োহ়ো াঁস েুটট জওয়োনডের ে়োাঁবুডে শথডে শগল। শজ়োয়োনর়ো আনডির সডে হ়ো াঁস েুটটর 

শেখ ়োল েরে। টটডনর ে়ো , েরে়োরী  ুট্ট়ো ,  ়োে, ফডলর েুছি ইেয়োছে ে়োডের শখডে ছেে । আডে আডে 

জখে হ়ো াঁসটট শসডর উিল ও এেছেন ে়োর়ো েুজডনই উড  শগল। এ ়োডবই  ীেে়োল শ ষ্ হল আর 

শজ়োয়োনডের ব়োছ  শফর়োর সেয হডয এল। 

২.৩ )‘ নাছলি আমার মন ছদক্য় খুব / শুনুন বডবাবু ‘–  থানায় বডবাবুর কাক্ছ হাবু ছক ছক নাছলি 

জাছনক্য়ছছল ? 

উঃহ়োবুর়ো এেট়ো ঘডর ি়োর  ়োই ছেডল থ়োডে।ে়োর ব ে়ো স়োেট়ো ছব ়োল, শেজে়ো আটট়ো েুেুর ও শসজে়ো 

ে ট়ো  ়োগল শ ়োডষ্ন । শসই গডে ে়োর ঘডর থ়োেডে খুব েি হয । শস ঘডরর েরজ়ো – জ়োন়োল়ো খুলডে  ়োডর 

ন়ো। েুগ থডে প্র়োণ ে়োয ে়োয অবস্থ়ো। এইসব বডল হ়োবু ব ব়োবুর ে়োড  ন়োছল  েডরছ ল । 

২.৪ )‘ এক্োয়াক্ক ছদখক্ল মক্ন হয় দরুন্ত এক বাচ্চা ছঘাডা ‘–  উদ্ধৃছেটির আক্লাক্ক এক্োয়ার 

কাজকক্ম থর  ছরচয় দাও 

উঃএডে়োয়োডে শেখডে েুরন্ত শঘ়ো ়োর েে, ে়োি ১০ ব র বযডসই শস অডনে ছে ু বুডি শগড । 

বুড ়ো  ি়োেুরে়োর শখয়োল র়োডখ শস। জ্ব়োল়োনী েু ়োয,হ়োডটর শে়োে়োনীর শে়োে়োন ি়োাঁট ছেডয এডে়োয়ো এেটট 



বে়ো শিডয ছনডয আেব়োগ়োডন ব়োবুর গরু ির়োডে ির়োডে েুছ ডয শনয টে আে আর শুেডন়ো ে়োি । শেডট 

আলু ে়োটট খুড  শবর েডর। েজ়ো  ুেুডরর  ়ো  শথডে শে়োডল  ়োে। ে়োর র গরু ছনডয শস ডুলুং নেী 

শ ছরডয নেীর িডর ওডি। ঘন সবুজ ঘ়োসবডন গরু- শে়োষ্ শ ড  ছেডয শেৌ ়োয সুবণ থডরখ়োর ি ়োয। ব়ো াঁ  ছেডয 

শব়োন়ো জ়োলট়ো শসখ়োডন  ়োডে।  আর েডন েডন ছনডজডে র়োজ়ো  ়োবডে থ়োডে । 

২.৫‘ ছবমলার অছভমান ‘ কছবো অনুসরক্ণ ছবমলার অছভমান এর কারণ ছবক্েষ্ণ কক্রা । 

উঃ ব়োছ ডে েে ফরে়ো  সবই ছবেল়োডে শুনডে হয।ফুল এডন শেওয়ো,েুরন্ত শখ়োে়ো ে়োাঁেডল ে়োডে 

স়োেল়োডন়ো,  ়োগল ে়ো ়োডন়ো, ে়োে়ো শখডে বসডল খ়োব়োডর নুন েে হডল েখন নুন আন়ো শথডে শুরু েডর ি়োল 

 ়োডনর জনয িুন আন়ো সবই ছবেল়োডে েরডে হয ।ছেন্তু খ়োব়োর সেয ে়োে়োডে অডনেট়ো ক্ষীর এবং শ ়োট 

 ়োই অবনীডে শবছ   ছরে়োডণ ক্ষীর শক্ষডে শেওয়ো হয। ছেন্তু ছবেল়োর  ়োডে ন়োেে়োি ক্ষীর শেওয়োয 

ছবেল়োর অছ ে়োন হয 

২.৬ ছাদিা ছছল আমার ছকোক্ব  ডা মরুভূছম – ছছক্লক্বলা রচনাক্ে ছাক্দর প্রসঙ্গটি ছলখক 

ছকভাক্ব স্মরণ কক্রক্ছন । 

উঃআডল়োিয অং টট রবীন্দ্রন়োডথর শ ডলডবল়ো গেয়োং  শথডে শনওয়ো হডযড  । 

                      রবীন্দ্রন়োথ ি়োেুর  জ়োছনডযড ন ে়োর জীবডন ব়োছ র শখ়োল়ো  ়োে ছ ল প্রধ়োন  ুটটর 

শে ।ড ডলডবল়োয  েু ুডর লুছেডয  ়োডে উিডেনছেছন।  ়োডে বডস শস শুনে শফছরওয়োল়োর ড়োে। ়োে 

শথডে ছেছন শ ়োটব  ন়োন়ো আে়োডরর ব়োছ  ও র়োে়োর শল়োডের িল়োিল লক্ষয েরডেন । েখন েখন ে়োাঁর 

ব়োব়োর স্ন়োন ঘডরর েল খুডল ছ জডেন  রে আনডি,  ়োডে উডি েল্পন়োর র়োডজয  হ়োছরডয শেডেন ছেছন। 

২.৭‘োছর সক্ঙ্গ মক্ন  ক্ড ছছক্লক্বলার গান’– ছকমন ছদক্ন কথক্কর ছছক্লক্বলার ছকান্ গানটি মক্ন  

ছড? 

উঃ- ছবে েছব রবীন্দ্রন়োথ ি়োেুডরর "বৃটি  ড , ট়ো ুর টু ুর" েছবে়ো অনুস়োডর বটৃির ছেডন েখন আে়ো  ে়োডল়ো 

েডর শেঘ ঘছনডয আডস েখন ঘডরর শে়োডন জে়োট ব়োধ়ো অেে়োডর বডস েথডের শ ডলডবল়োর শে গ়োনটট 

েডন  ড  শসটট হল - "বৃটি  ড  ট়ো ুর টু ুর, নডেয এডল়ো ব়োন"। 

২.৮ ‘বোঙ ছেচ্ছায় বৃটি আনার কাক্জ যুক্ত বক্লা’- বৃটি আনার কাক্জ যুক্ত হক্য় বোঙ ছক 

কক্রছছল? 

উঃ  ৃছথবীডে  খর়ো  হওয়োর  ফডল  সব জীবজন্তু  খুব  ন়োে়োল  হডয   ড ছ ল। েখন বয়োঙ স়োনডি বৃটির 

শখ়োজ ছনডে র়োঝজ হল। েীঘ থ  ে়োি়ো  শ ডষ্   গব়োডনর  প্র়োস়োডে  শ ৌৌঁ ল,  শসখ়োডন  ছগডয  ে়োর়ো  শেখল  

সব়োই  ন়োন়োন  শ ়োজ  ও  আনি-উৎসডব  বযে।  বয়োঙ  বুিডে   ়োরল  শেন  র়োডজয  এে  অ ়োব,  এে  

েি।  র়োডগ  উডেঝজে হডয  ে়োর়ো  শগল   গব়োডনর  ে়োড । ে়োডের  শেডখ   গব়োন  ে়োর  েন্ত্রীডের  

ড়োেল  এবং  ে়োডের  গ়োছফলছের  জনয  ছেরস্ক়োর েরল।  এর র  ে়োডের  জডযর  জনয  গছব থে  বয়োঙ  

েখনই  উেছসে  হডয সরডব   ুেুডর  ছফডর  শগল। ে়োর র  শথডে  েখনই  বয়োঙ  ড়োডে, েখনই  বৃটি  

ন়োডে। 



২.৯ ‘ছভক্ব  াই না ছনক্জ’ – কছব ছক ছভক্ব  ান না? 

উঃ েছব অড ়োেছবজয র়োহ়ো ‘ে়োয়োেরু’ েছবে়োয এে ে়োয়োবী গ়োড র েথ়ো বডলড ন।সডেযর 

অেে়োডর  গ়ো টট ড়োল ়োল়ো ন়োছ ডয  ুডের েে ন়োি েরে। আব়োর েখন ি়ো াঁে উিে েখন ি়ো াঁডের আডল়োয 

ি়োে ়ো গ়ো টটডে শেডখ েডন হে  ়োেুে। বৃটিডে শ জ়োর  র গ়োড র  ়োে়োয জডে থ়োে়ো জডলর উ র 

আডল়ো   ডল েডন হে শস বুঝি লক্ষ হীডরর ে়োড র েুেুট  ড ড । শ ়োরডবল়োর আব ়োয়োডে শে গ়ো টটডে 

ন়োন়ো আজব ে়োণ্ড ঘটে। এইসব অে্ ুে ে়োডন্ডর রহডসযর েথ়োই েছব শ ডব উিডে  ়োডরন ন়ো। 

২.১০ ’ ফণীমনসা ও বক্নর  রী ‘ নািক্ক সূত্রধাক্রর ভুছমকা আক্লাচনা কর। 

উঃ ন়োটডে সূিধ়োডরর  ুছেে়ো হল সংল়ো   ়ো ়োও ন়োটডে ঘডট ে়োওয়ো অনয়োনয ঘটন়োডে বণ্ থন়ো েডর 

গল্পডে এছগডয ছনডয ে়োওয়ো। ’ ফণীেনস়ো ও বডনর  রী ‘ ন়োটডে সূিধ়োর প্রথডে ফণীেনস়োর েুঃডখর েথ়ো 

বণ্ থন়ো েডরড ন।এর র  েছবে়োর আে়োডর বল়ো ন়োন়ো িছরডির সংল়োড র ে়োডি ে়োডি শস গডেযর আে়োডর 

ঘটন়োগুছলর েথ়ো উডেখ েডরড ন। শেেন ড়োে়োেেডলর আগেন, ফণীেনস়োর  ়োে়ো ছ ড  শনওয়ো, 

ে়োডির  ়োে়োয শসডজ ওি়ো ফণীেনস়োডে শেেন ল়োগছ ল শেখডে ে়োর বণ থন়ো, িড  ে়োডির  ়োে়ো শ ডে 

ে়োওয়ো,  ়োগডল ফণীেনস়োর েছি  ়োে়ো শখডয শফল়ো এসব ঘটন়োর শে়োগসূি সিুধ়োর ঘটটডযড ন। 

৩ ) ছনক্দথি অনুসাক্র ছনক্চর প্রশ্নগুছলর উত্তর দাও: 

৩.১ ) সছি কক্রা 

ছেছ  + ে়োডল়ো = ছে ে়োডল়ো 

এে + ছেন = এঝিন 

বড ়ো + ি়োেুর = বট্ি়োেুর 

সৎ + গ্রন্থ = সে্গ্রন্থ 

ছেে্ + ছনণ থয = ছেগছনণ থয 

৩.২ ) ছনক্চর  দ্গুছল বাঞ্জন সছির ছকান ছকান ছনয়ম ছমক্ন বদ্ধ হক্য়ক্ছ, ছলক্খা : 

প্রচ্ছে = প্র +  ে ( অ +   = অচ্ছ ) 

প্র়োগগছেহ়োছসে = প্র়োে্ + ঐছেহ়োছসে ( ে্ + অ = গ ) 

সছেচ্ছ়ো = সৎ + ইচ্ছ়ো ( ে্ + ব্ = ছে ) 

ছবেুযডিগ = ছবেুযৎ + শবগ ( ে্ + ব্ = েব ) 

 দ্ধছে =  ে্ + হছে ( ে্ + হ ্= ি ) 



 


