
 

 

গল্পবুড় ো 

সুনির্ মল বসু 

 

১. ঠিক শব্দঠি ববড়ে নিড়়ে বোকযঠি আবোর বলখ : 

১.১. উত্তুরে হাওয়া বলরত ববাঝায় হাওয়া যখন উত্তে দিক বেরক বরয় আরে। এমনভারব 

___(গ্রীষ্ম/ শেৎ/ শীত/ বর্ ষা) কারল হাওয়া বয়।  

উত্তর :-শীত  

১.২. েুত্থুরে শব্দটিে অে ষ__( চনমরন /জর াের া/ জ্ঞানী/ ন বর ) 

উত্তর- ি বড় ।  

১.৩. রূপকোে গরে বযটি োরক না___( দিতয িানব/ পক্ষীোজ /োজপুত্তুে/ উর াজাহাজ)। 

উত্তর-উড় োজোহোজ।  

১.৪. রূপকোে গে েংগ্রহ করেরেন এমন একজন বলখক এে নাম ববরে দনরয় বলরখা। (আশাপূর্ ষা 

বিবী/ িদক্ষর্ােঞ্জন দমত্র মজমুিাে/ েতযজজৎ োয়/ শেৎচন্দ্র চরটাপাধ্যায়)। 

উত্তর- দনিণোরঞ্জি নর্ত্র র্জুর্দোর। 

২.১. বলখোড়লনখ েো োও সুনির্ মল বসু আর বকোি কোজ ভোড়লো পোরড়তি? 

উত্তে- েদব আকঁরত পােরতন।  

২.২. তোাঁর বলখো দঠুি বইড়়ের িোর্ বলড়খো। 

উত্তে- তাে বলখা িুটি বইরয়ে নাম হল- োনাব া ও বীে দশকাদে। 

৩. এড়লোড়র্ড়লো বণ মগুনল বক সোজজড়়ে শব্দ ততনর কড়রো: 

 থো  রু  ক  প; 

উত্তেঃ - রূপকো।  

র  ততু্  জ  রো  পু; 

উত্তেঃ - োজপুত্তুে। 

জ  িী রো প; 

উত্তেঃ - পক্ষীোজ।  

ব  প  র্  ি  ি; 

উত্তেঃ - মনপবন।  

জ   গু   নব   আ; 

উত্তেঃ - আজগুদব। 

8) অন্ত্যনর্ল আড়ে এর্ি পোাঁচড়জো ো শব্দ কনবতো বথড়ক খুাঁড়জ নিড়়ে বলখ। একঠি কড়র 

বদও়েো হড়লো। উদোহরণ বোাঁধো, ধোাঁধো। 

উত্তে- ১) উত্তুরে, েুত্থুরে ২) বঝালা ,বভালা ৩) যক্ষীোজ, পক্ষীোজ ৪) নজিনী ,বজিনী ৫) 

ঝলমরল, িলিরল। 



 

 

৫ বোকয বো োওঃ 

৫.১ শীতকোড়ল হোও়েো বইড়ে।(বকর্ি হও়েো) 

উত্তে শীতকারল উত্তুরে হাওয়া বইরে। 

৫.২ গল্পবুড় ো ডোকড়ে (বকর্ি বুড় ো?) 

উত্তে- েুত্থুরে গেবুর া ডাকরে। 

৫.৩ গল্পবুড় ো রু্খ বযথো।(রু্খ বযথো বকি?) 

উত্তে- 'রূপকো চাই, রূপকো'- এই গরে বচঁদচরয় গেবুর াে মুখ বযো। 

৫.৪ গল্প বুড় োর ব োলো আড়ে। (বকোথো়ে ব োলো?) 

উত্তে- গেবুর াে কারঁধ্ বঝালা আরে। 

৫.৫ বদখনব যনদ আ়ে। (নকভোড়ব আসড়ব?) 

উত্তে- বিখদব যদি  জলদি আয়। 

৬ ‘ক’ এর সড়ে ‘খ’ স্তম্ভ নর্নলড়়ে বলড়খো। 

ক স্তম্ভ খ স্তম্ভ 

তদে  বঝালা  

রুপকো  কােদনক গে  

বভারে  দবহারন  

পবন  বাতাে  

েত্বে  দ্রুত 

 

৭) 'ডোকড়ে বর'আর 'ডোক বেড় ' শব্দ বজো োর র্ড়ধয নক পোথ মকয তো দঠুি বোকয রচিো কড়র 

বদখোও। 

উদোহরণ- বোেুরঠি ডোক বেড়  র্োড়ক ডোকড়ে বর। 

উত্তে-  ডাক বের  - বোি বেরলিা ডাক বের  কািঁরে । 

ডাকরে বে - েদবরক তাে মা ডাকরে বে। 

৮) শব্দ  ুন  বথড়ক নিড়়ে নবড়শষ্য ও নবড়শষ্ণ আলোদো কড়র বলড়খো। 

উত্তে- দবরশর্য - তদে, বঝালা, শীত, োজপুত্তুে, কােখানা,  

দবরশর্র্- উত্তুরে, েুত্থুরে,আজগুদব , জলদি, েত্বে। 

৯) পিীরোজ এর র্ড়তো( ক্ +ষ্্= ি) রড়়েড়ে এর্ি পোাঁচঠি শব্দ ততনর কড়রো। 

উত্তে- বৃক্ষ, দশক্ষা, েক্ষা, পক্ষ, পেীক্ষা। 

১০) জি়েোর নিড়চ দোগ দোও। 

১০.১) বইড়ে হাওয়া উত্তুরে। 

১০.২) ডাক বেড়  বে ডোকড়ে বে । 

১০.৩) আ়েড়র েুড়ি বোটো। 



 

 

১০.৪) বদখনব যদি জলদি আ়ে । 

১ ০.৫) বচাঁ নচড়়ে বয তাে মুখ বযো । 

 

১২.১ গল্পবুড় ো কখি গল্প বশোিোড়ত আড়স? 

উঃ কদব েুদনম ষল বেুে বলখা গেবুর া কদবতাে গেবুর া শীরতে বভােরবলায় যখন উত্তে দিরকে 

বেরক তীব্র হাওয়া বইরত োরক তখন গে বশানারত আরে। 

১২.২ গল্পবুড় োর ব োলো়ে নক নক গল্প আড়ে? 

উঃ কদব েুদনম ষল বেেু বলখা গেবুর া কদবতাে গেবুর াে বঝালায় িদতয িানব, ্্যক্ষীোজ, 

োজপুত্র, পক্ষীোজ, বতপান্তরেে মাঠ, হটরমলাে হাি, বকশবতী নজিনী, বোনাে কাটঠ ইতযাদি নানা 

আজগুদব গে েরয়রে। 

১২.৩ গল্পবুড় ো কীভোড়ব শীড়তর বভোড়র বেোিড়দর ঘুর্ বথড়ক ওিোড়ত চোি? 

উঃ গেবুর া শীরতে কনকরন বভােরবলায় ডাক বের  ও হাকঁ বের  বোিরিে ঘুম বেরক ওঠারত 

চান । 

১২.8 রুপকথোর বকোি বকোি নবষ়্ে কনবতোঠিড়ত রড়়েড়ে? 

উঃ রুপকোে িদতয িানব, যক্ষীোজ, োজপুত্র, পক্ষীোজ, বতপান্তরেে মাঠ, হটরমলাে হাি, 

বকশবতী নজিনী, বোনাে কাটঠ ইতযাদি নানা আজগুদব গে কদবতারত েরয়রে। 

১২.৫ গল্পবুড় ো কোড়দর গল্প বশোিোড়ব িো? 

উঃ কদব েুদনম ষল বেুে বলখা গেবুর া কদবতায় যাো গেবুর াে ডাক শুরনও ঘুম বভরে েূরি  

আেরব না, তারিে উপরে োগ করে গেবুর া তারিে গে বশানারব না। 

 


