
১. ঠিক উত্তরঠি ব েঁছে বেখ 

১.১ বখোছের মছযে ব োঝোই করো রছেছে – 

(ক) ধান   (খ) আলু  (গ) গম  (ঘ) শুকছ ো খছের আেঁ ঠি 

১.২  দীর যোছর রছেছে— 

(ক) অশ্বত্থ গাছ   (খ) একঠি  ে ব ৌকো   (গ) রাখাল   (ঘ) পথিক 

১.৩ কব   ীছরন্দ্র োথ চক্র র্তীর একঠি কো েগ্রন্থ হে— 

(ক)  ীে ব র্জ    (খ) যেতে পাথর থকন্তু যকন োব   (গ) প্রান্ততরখা   (ঘ) ছড়াতনা ঘুুঁটি 

২  ীছচর প্রশ্নগুবের একঠি  োছকে উত্তর দোও 

২.১ ‘ভরদপুুছর’ শব্দঠির অথ জ বক? 

উঃ ‘ভরদুপুতর’ শব্দটির অি থ হল দুপুতরর মধযভাগ। 

২.২ ‘ভরদপুুছর’ কব র্তোে রোখোে োেক গোছের র্তেোে শুছে শুছে বক বদছখে? 

উঃ ‘ভরদুপুতর’ কথবোয় রাখালবালক গাতছর েলায় শুতয় শুতয় আকাতশ যভতে োওয়া যমঘগুথলতক 

যদখতছ। 

২.৩ ‘ভরদপুুছর’ কব র্তোে  বণ জর্ত ‘গোেছচ’ ঠি কী বদছে প্রস্তুর্ত? 

উঃ ‘ভরদুপুতর’ কথবোয় বথণ থে ‘গালতে’ টি ঘাে থদতয় প্রস্তুে 

৩.  ীছচর প্রশ্নগুবের সংবিপ্ত উত্তর দোও 

৩.১ ‘ভরদপুুছর’ কব র্তোে ‘অশ্বত্থ’ গোেঠিছক ‘পবথকর্ছ র েোর্তো’  েো হছেছে বক ? 

উঃ অশ্বি গাছ প্রখর গরতম শীেল ছায়া দান কতর, োর ছায়ায় ক্লান্ত পথিক আশ্রয় যনয়। োই এতক 

পথিকজতনর ছাো বলা হতয়তছ। 

৩.২‘ভরদপুুছর’ কব র্তোে  দীর যোছরর বচত্রঠি কীভোছ  উপস্থোবপর্ত হছেছে? 



উঃ ‘ভরদুপুতর’ কথবোয় কথব নীতরন্দ্রনাি েক্রবেী মাঝদুপুতরর গ্রাতমর পাতশর নদীর থেত্রটি 

েুন্দরভাতব ফুটিতয় েুতলতছন।নদীর ধাতর কাতদর যেন একটি বড় যনৌকা বাধা রতয়তছ এবং োর 

যখাতলর মতধয শুকতনা খতড়র আুঁটি যবাঝাই করা আতছ। 

৩.৩ ‘আেঁ চে বপছর্ত ব শ্বভু  /ঘুমোছে এইখোছ ’। -- কব র মছ  এম  অ ুভূবর্ত বর্ছগছে 

বক ? 

উঃথনঃঝুম দুপুতর গ্রাম বাংলার েবাই যে োর ঘতর ঘুতম মগ্ন। োথরথদতক যকউ যকািাও যনই।বাোতে 

োদা থমথহ ধুতলা উড়তছ।শুনশান থনস্তদ্ধ দুপুতর োই কথবর প্রকৃথেতক যদতখ মতন হতে থবশ্বমাো 

োর আুঁেল যপতে নদীর ধাতরর শান্ত গ্রামটিতে ঘুমাতে। 

৪  ীছচর প্রশ্নঠির উত্তর ব ছর্র ভোষোে বেছখোোঃ 

‘ভরদপুুছর’ কব র্তোে গ্রোম োংেোর বে অেস দপুুছরর েব  ফুছি উছিছে র্তোর পবরচে দোও। 

উঃ কথব নীতরন্দ্রনাি েক্রবেী গ্রাম বাংলার অলে দুপুতরর ছথবটি থনপুন ভাতব ফুটিতয় েুতলতছন। 

দুপুর যবলায় ক্লান্ত রাখাল অশ্বত্থ গাতছর নীতের ঘাতের থবছানায় শুতয় আকাতশর যমঘগুথলতক 

যদখতছ আর গরুবাছুর পাহারা থদতে। যখাতলর মতধয খড় যবাঝাই কতর মাথলকহীন যনৌকা একলা 

নদীর ধাতর পতড় আতছ।বাোে োদা ধুতলা উড়াতে, েবাই যে োর ঘতর থদবাথনদ্রায় মগ্ন। থনথেন্ত, থনঃ 

ঝুম দুপুতর প্রকৃথেও োর আুঁেল থবথছতয় ঘুথমতয় পতড়তছ গ্রাতমর যকাতল। 


