
 ১. ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেছ ো : 

১.১ ‘পোগেো গছেশ’ গছে গছেছশর ে়েস  

(ক) একশ ো বছর 

(খ) দেড়শ ো বছর  

(গ) একশ ো পচঁোত্তর বছর  

(ঘ) দছুশো েের  

 ১.২ বকোকিদ’ হছেো 

(ক) দেতপদ্ম 

( ) রক্তপদ্ম  

(গ) নীলপদ্ম 

(ঘ) হলুে পদ্ম  

 ১.৩ ‘পোন  সে কছর রে রোনি বপোহোইে’ – কনেিোঠির রচন়েিো 

(ক) আ রোফ সিদ্দিকী  

(খ) ঈেরচন্দ্র সবেযোিোগর 

(গ) মদিছমোহি িককোেঙ্কোর  

(ঘ) দ োগীন্দ্রনোথ িরকোর  

 ১.৪ শ্রছে়ে রোমোিন্দ চছটোপোধ্যোছ়ের সছে রোমনকঙ্কর বেইছের পনরচ়ে হ়ে  

(ক) দেসেনীপুশর 

(খ) বীরভূশে  

(গ) েোাঁকুডো়ে 

(ঘ) কলকোতোয়  

 ১.৫ ব োকছির েোনডর সোমছিই নেে একঠি  

(ক) বটগোছ। 

( ) ইউকযোনেপিোস গোে  

(গ) নোরশকল গোছ  

(ঘ) বকুল গোছ  

  

২.  ুে সংছেছপ িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর দোও : 

২.১ ‘িো আপিোর কনেিো শুিছেই েো বক আর পডছেই েো বক?’ – একথোর উত্তছর বশ্রোি কী 

েছেনেছেি?  

উ:- উপশর উশেসখত লোইনটট  ীশষ েন্দ ুেুশখোপোধ্যোশয়র দলখো পোগলো গশন  নোেক গল্প দথশক দনওয়ো 

হশয়শছ। প্রশে উশেসখত প্রেটট পোগলো গশে  দক করো হশয়সছল।  



 এই প্রশের উত্তশর দরোতো অথ েোৎ পোগলো গশন  বশলসছশলন দ , আকো , বোতোি ও প্রকৃসত তোর কসবতো 

শুনশছ। আর তোর ভোসিশয় দেওয়ো কসবতোর পোতো  সে দকউ আর তোশের পড়শত ইচ্ছো হয় তশব তোরো পড়শব 

। 

  

২.২ My Native Land, Good night!” 

– উদ্ধ্ৃনিঠি কোর রচিো বথছক বিও়েো হছ়েছে ?  

উ:- উিীপ্ত লোইনটট েোইশকল েধ্ুিূেন রসচত বঙ্গভূসের প্রসত কসবতো দথশক দনওয়ো হশয়শছ। 

My Native Land, Good night!’ – উদ্দিটট বোয়রশনর দলখো। 

  

২.৩ একুছশর কনেিো়ে বকোি্ বকোি ্গোছির সুছরর প্রসে রছ়েছে?  

উ:- আ রোফ সিদ্দিকীর একুশ র কসবতো নোেক কসবতোয় “পোসখ িব কশর রব” েোতৃভূসে বোাংলোশে  

ভোটটয়োসল, জোরী িোরী এেনসক দছোটশবলোয় েোশয়র েুশখ দ োনোর নোনোন গোশনর কসল প্রভৃসত িুশরর প্রিঙ্গ 

রশয়শছ। 

  

২.৪ ‘অি েছডো একেি নশেীর কোছে নশেোেোভ কছরনে, আমোর বসৌভোগয। – কোর সৃ্মনিচোরেো়ে 

কথক একথো েছেছেি?  

উ:- প্রে উশেসখত লোইনটট রোেসকঙ্কর দবইজ রসচত আত্মকথো প্রবন্ধ দথশক দনওয়ো হশয়শছ। 

উে্ধ্ৃসতটটর বিো রোেসকঙ্কর দবইজ  োসিসনশকতন ব্রহ্মচ ে সবেযোলশয়র কলোভবশনর আচো ে নন্দলোল বিুর 

তত্ত্বোবধ্োশন ছসব আকঁো স শখসছশলন । তোর স্মৃসত চোরেোয় কথক একথো বশলশছন 

২.৫ ‘ব োকি অেোক হছ়ে বগে। – বকোি ্কথো শুছি ব োকি  অেোক হছেো ? 

উ:- লোইনটট বনফুল রসচত দখোকশনর প্রথে ছসব গল্প দথশক দনওয়ো হশয়শছ। 

দখোকশনর বোবোর বনু্ধ একজন সবখযোত সচত্রকর।সতসন দখোকশনর আকঁো ছসব দেশখ তোশক প্রে কশরসছশলন 

দ  তোর সনশজর আকঁো ছসব দকোথোয় কোরন দি িবই চোরপো  দথশক নকল কশর এশঁকশছ। এই কথো শুশনই 

দখোকন অবোক হশয়সছল। 

২.৬ 'আপনি আমোর সছে িোটো করছেি।' - বকোি্্ কথোর অেিোরেোছে েক্তোর 'িোটো' মছি 

হছ়েছে? 

উঃ বৃটি সবজ্ঞোনী পুরন্দর দচৌধ্ুরী অিীেোশক জোসনশয়সছশলন দ  সতসন দলক দরভোশরর জল শুসকশয় দফশল 

দেঘ ততসর করশবন, দিই দেঘ দথশক  সে বৃটি হয় তশব তোর ফশল হয়শতো িোইশবসরয়োই এক ইদ্দি দবস  বরফ 

জেশব। তোর এই অবোস্তব কথো শুশন অিীেোর েশন হশয়সছল সতসন বুদ্দি ঠোট্টো করশছন। 

২.৭ বেমস এইচ, কোজেি্্স বক নেছেি? 

উঃ ১৯১১ সিস্টোশের পরবতী িেয় অথ েোৎ ১৯১৯ রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর  েসিে ভোরত পসরক্রেো দবসরশয়সছশলন। 

দিখোশন “সথয়িসফকযোল কশলজ” এর অধ্যি এবাং রবীন্দ্রনোশথর বনু্ধ সছশলন দজেি এইচ, কোদ্দজনি। 

২.৮ 'এ েনে আনম পছরও বদছ নে।' - বকোি্্ দৃশযেে কিো প্রসছে একথো এছসছে? 



উঃশলখক রোেকুেোর চট্টপোধ্যোয় এক স্বশে ী িভোয় প্রথেবোর দেশখসছশলন েুখ ভসতে পোন সনশয় গলোয় বোধঁ্ো 

হোরশেোসনয়োে বোজোশত বোজোশত কোজী নজরুল গোন গোইশছন । এখোশন এই েৃ যপশটর কথো বলো হশয়শছ, 

কসব নজ্রুশলর এই একই ভসঙ্গশত গোন গোওয়োর সচত্র দলখক  পশরও দেশখশছন। 

২.৯ 'িোছদর রোেত্ব বহর অেুণ্ণ বকমি' - কোছদর রোেস্ব বকি অেুণ্ণ রছ়েছে েছে কনে মছি 

কছরি? 

উঃ বোাংলো িোসহশতযর প্রথে েসহলো কসব কোসেনী রোয় প্রেীত স্মৃসতসচহ্ন নোেোদ্দঙ্কত কসবতোয় কসব বযি 

কশরশছন দ ,  োরো েহোন কো ে দ্বোরো েোনব িেোশজর কলযোন কশরশছন, িেোজ ও িাংসৃ্কসতশক তোশের অের 

িৃটি দ্বোরো িেৃদ্ধ কশরশছন তোরো  ুশগর িীেোনো দপসরশয়ও েোনুশষর েশন অের হশয় রশয়শছন। তোই 

কোলশরোশতও তোশের িোম্রোজয অিুন্ন রশয়শছ। 

২.১০ 'িীরে এ োছি অমর নকষোেপোডো।' - নকষোেপোডোছক 'অমর' েেো হছ়েছে বকি? 

উঃ উে্ধ্ৃত কসবতোাং টট গৃহীত হশয়শছ কসব িুকোি ভট্টোচো ে রসচত “সচরসেশনর’ কসবতো দথশক। কৃষশকরো 

সনরির কোজ কশর চশল।েুসভেশির পশরও সকষোেপোড়োয় েোনুষ আবোর কোশজর েধ্য সেশয় দজশগ ওশঠ। 

সনরশব তোরো সনজ সনজ দপ োয় কোজ কশর চশল। েুসভেশির হতো ো বো সবপন্নতো এখোশন জীবনশক থোসেশয় 

সেশত পোশর নো। তোই সকষোেপোড়োশক কসব অের বশলশছন। 

৩. িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর নিছের ভোষো়ে বেছ ো : 

৩.১ ‘েীেি হছে পদযম়ে 

– েীেি কীভোছে পদযম়ে হছ়ে উিছে েছে কনে মছি কছরি?  

উ:- পঙ্কসতটট কসব অদ্দজত েশত্তর দলখো ‘ছশন্দ শুধ্ু কোন রোশখো’ কসবতোটট দথশক দনওয়ো হশয়শছ। দজযোৎস্নো 

রোশত, দ্দিঁদ্দিঁর ডোশক, নেীর দরোশত,  শের গসতশত, জোহোজ, দনৌকো , দেশনর চলোর তোশল তোশল ছন্দ লুসকশয় 

আশছ। দকউ  সে েন্দ দকোথোয় কোন নো সেশয়, িব িগড়ো সববোে ভুশল েন আর কোন সেশয় িব ছন্দ দ োশন 

তোহশল পৃসথবীশক দি নতুনভোশব সচনশব। ফশল তোর েশন ছশন্দর দ  আশলোড়ন হশব তোশতই দি িহশজই 

কসবতো সলখশত পোরশব। 

৩.২ ‘কুিুে নমিোছরর কথো’ রচিোংশ অিসুরছে কুিুে নমিোছরর নিম কোে শশেীর নেনশষ্টিো 

আছেোচিো কছরো। |  

উঃ তিয়ে েুজতফো আসলর দলখো ‘ কুতুব সেনোশরর কথো’ পোঠযোাংশ  দলখক কুতুব সেনোশরর অে্ভুত 

কোরুকো ে ও গঠনশ লীর কথো সবস্তোশর আশলোচনো কশরশছন। কুতুব পোচঁতলোর সেনোর। প্রথে তলোশত বোসঁ  

ও দকোশের নক ো রশয়শছ। সদ্বতীয় তলোশত শুধ্ু বোসঁ  ও তৃতীয় তলোশত দকোশের নক ো কোটো। এছোড়ো 

সেনোশরর চোরপোশ  িোসর িোসর লতো পোতো ও ফুশলর েোলো চশক্রর নক ো রশয়শছ। নক ো গুসল সহন্দ ুরীসতর । 

আবোর সেনোশরর গোশয় আকঁো আরবী দলখো িোধ্োরেত েুিলেোনশের ভোষো হশলও দিগুসল সহন্দ ু স ল্পীরোই 

এশঁকশছন। এই সেনোরটটর িৃটি কোশ ে  সহন্দ ুেুিলেোন সেশল অে্ভুত িোফলয দেসখশয়সছল। 

 ৪. নিছদকশ অিুসোছর উত্তর দোও : 

৪.১  োাঁঠি বদশই শব্দ েেছি নক বেোঝ? 



উঃআ েরো ভোরশত আিোর আশগ দ  িব প্রোগো ে েোনুশষরো ভোরশত সছশলন তোশের ভোষোর সকছু  ে এখনও 

রশয় দগশছ। উৎপসত্তর সেক দথশক এগুসল  োশত অসিক ,দ্রোসবড় বো েশঙ্গোলশয়ড। তশব এরোই বোাংলো 

 েভোণ্ডোশরর িবশচশয় প্রোচীন  ে। এশেরই খোটঁট দেস   ে বশল। দ েনঃ দতঁতুল, সচাংসড়, েোঠ 

৪.২ িদ্ভে শব্দ নকভোছে গছড ওছি? 

উঃসকছু সকছু িাংসৃ্কত  ে েীঘ ে িেয় ধ্শর ভোষোগত সববতেশনর পশথ প্রোকৃত , অপভ্রাং  ইতযোসে স্তশরর েশধ্য 

সেশয় পসরবসতেত হশয় তদ্ভব  শের রুপ ধ্োরে কশরশছ। এভোশবই তদ্ভব  ে বোাংলো ভোষোয় স্থোন সনশয়শছ। 

৪.৩ অধ্ ক -িৎসম েো ভগ্ন- িৎসছমর দঠুি উদোহরে দোও। 

উঃ কৃষ্ণ > দকি 

       সবষু্ণ > সবিু 

৪.৪ ‘ েোঙোনে পদেীর ইংছরজে ধ্রছির উচ্চোরছি হ্রস্বস্বর নচহ্ন হছে” –উদোহরে দোও। 

উঃ গোঙু্গসল ( গোঙু্গলী নয়) 

      বযোনোদ্দজে ( বযোনোজী নয় ) 

 ৪.৫ িদ্ভে ও অধ্ ক িৎসম শছব্দর পোথ ককয একঠি উদোহরে সহ েুেছ়ে দোও। 

উঃ তদ্ভব  ে হল  ো সববতেশনর েোধ্যশে িাংসৃ্কত দথশক উৎপসত্ত লোভ কশরশছ। দ েনঃ ভি > ভত্ত> ভোত 

 

িাংসৃ্কত ভোষো দথশক দ   েগুসল িরোিসর বোাংলো ভোষোয় এশিশছ সকন্তু  েগুসলর  থো থ রূপ রিো পোয়সন, 

সবকৃত হশয় দগশছ, তোশের অধ্ েতৎিে  ে বশল। দ েন: সনেেে  েটট িাংসৃ্কত দথশক বোাংলোয় এশি 

'দনেিন্ন' হশয় দগশছ।  

 

৫. িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর দোও : 

৫.১ ‘ঋ, র, য এই নিি েছে কর পছরর শছব্দর মছধ্য ি >ে হ়ে। প্রনিছেছে একঠি কছর উদোহরে 

দোও।  

উ:- ঋে, বে ে, স্মরে, বরে, তৃে,  ীে ে ঘৃেো ইতযোসে । 

  

৫.২ ‘নপিৃ ও মোিৃ শছব্দর সছে স্বস্ শছব্দর বযোগ হছে স্বসৃ শছব্দর প্রথম স্ হ়ে য’। – উদোহরে 

দোও।  

উ:- েোতুঃষ্বোিো বো েোতৃষ্বোিো [ েোতুঃ + স্বি্, েোতৃ + স্বি্ ] – এর বোাংলো অথ ে হশলো – েোশয়রভসগসন, েোসি । 

সপতৃস্বোিো( সপতৃ + স্বি্)- এর বোাংলো অথ ে হশলো- বোবোর ভোই- কোকু, দজঠু । 

  

৫.৩ ভোেপ্রকোশক ধ্বিযোত্মক শছব্দর প্রছ়েোছগ একঠি েোকয রচিো কছরো।  

উ:-  বোগোশন িকিছক  লোল জবো ফুল ফুশটশছ। এখোশন িকিছক  হল ভোবপ্রকো  ধ্নযোত্মক  ে। 

৫.৪ শূিযস্থোি পূরে কছরো : ___________ > নিি > বিছিো। 



উ:- সতি > সতত > দতশতো । 

  

৫.৫ েোিোি সংছশোধ্ি কছরো : পূরষ্কোর।  

উ:- পূরষ্কোর > পুরস্কোর । 

  

৬. পে রচিো কছরো : 

বিোমোছদর অঞ্চছে একঠি পোিোগোর স্থোপছির অিুছরোধ্ েোনিছ়ে ব্লক উন্ন়েি আনধ্কোনরছকর 

কোছে একঠি আছেদিপে বেছ ো। 

উ:-  

েোননীয়, 

ব্লক উন্নয়ন আসধ্কোসরক 

১০৪ নাং ব্লক 

কলকোতো 

  

          সবষয়ঃ একটট পোঠোগোর স্থোপশনর জনয আশবেন 

েহো য়, 

          আেরো আপনোর ব্লশকর অিগ েত িশিোষপুশরর বোসিন্দো। আেোশের এলোকোয় দব  সকছু কৃসত 

ছোত্রছোত্রী ও আগ্রহী পোঠক থোকশলও দকোশনো পোঠোগোর দনই। ছোত্রছোত্রীরো পোঠযপুস্তক ছোড়ো আর দকোন 

সবষশয় জ্ঞোন আশহোরশের িুশ োগ পোয় নো। পোঠকরো তোশের েশনর আ ঁ দেটোশনোর িুশ োগ পোয় নো। এছোড়ো 

েসরদ্র ছোত্রছোত্রীরো সবনোেশুলয িহোসয়কো বই একেোত্র পোঠোগোর দথশকই দপশত পোশর। এলোকোয় পোঠোগোর নো 

থোকোয় ছোত্রবৃন্দ অবশহলোয়, অলিতোয় িেয় কোটোয়। 

          তোই এই সবষশয় উশেযোগী হওয়োর জনয এলোকোবোিীর পি দথশক আপনোশক িসবশ ষ অনুশরোধ্ 

জোনোই। পোঠোগোরটট প্রস্তুত হশল এলোকোর েোনুষ ও ছোত্রছোত্রীশের সবশ ষ উপকোর হশব। 

কলকোতো                                                     ধ্নযবোেোশি 

১৪ ই জলুোই ২০২১                                       ১০৪ নাং ব্লশকর অসধ্বোিীবৃন্দ 

 


