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অমবনববববর আশ্রেয়য়
ণনয়রর্দেশববণললিঃ গল্পটব ভবয়লব কয়র পয়ড়ব

ব-ফলব শযবয়গ শব্দগুয়লবর ববনবন শশয়খব 
উত্তর রবওলিঃ  -
১। 'য়সেখবয়ন থবকল তবরব।'

  ক) এখবয়ন 'তবরব' বলয়ত কবয়রর শববঝবয়নব হয়য়য়ছ?

  খ) তবরব শকবথবয় থবকল?

উলিঃ ক) 'তবরব' বলয়ত শসেসৌমম্য ও সেবকনম্যবয়রর শববঝবয়নব হয়য়য়ছ।
      খ)  তবরব অমবনববববর ববণড়য়ত থবকল।
২। অমবনববববর ববণড়ণট শকমন?

উলিঃ অমবনববববর ণদ্বিতল ণবশবল ববণড়।
৩। অমবনববববর স্বভবব শকমন ণছল?

উলিঃ অমবনবববব ণবদ্বিবন, সেবহসেস, বসর ও রয়বলব স্বভবয়বর মবনবষ ণছয়লন। ণতণন মধবর স্বয়র কথব বলয়তন।
৪। শতবমবয়রর ণপতব-মবতবর অয়ন্বেষণ করণছ।'

     ক) শতবমবয়রর বলয়ত কবয়রর কথব বলব হয়য়য়ছ?

     খ) শক তবয়রর ণপতব-মবতবর অয়ন্বেষণ করয়ছন?

উলিঃ ক) 'য়তবমবয়রর' বলয়ত শসেসৌমম্য ও সেবকনম্যবর কথব বলব হয়য়য়ছ ।
     খ) অমবনবববব তবয়রর ণপতব-মবতবর অয়ন্বেষণ করয়ছন।
 ৫। পল্লব ও মণল্লকবর স্বভবব শকমন ণছল?

উলিঃ পল্লব ও মণল্লকব খবব ণহবাংসেবয়ট ণছল।তবরব সেব সেময় হহ-হুয়ল্লবড় কয়র সেববইয়ক জবলবতন করত।তবয়রর ময়ন রয়ব,মবয়ব
ণছল নব।
৬। 'য়তবমরব অনম্যত্র চয়ল যবও...।'

     ক) কথবণট কবরব কবয়রর বয়লণছল?  

     খ) অনম্যত্র চয়ল শযয়ত বয়লণছল শকন?   

উলিঃ ক) কথবণট পল্লব ও মণল্লকব, শসেসৌমম্য ও সেবকনম্যবয়ক বয়লণছল।
      খ) অমবনবববব শসেসৌমম্য ও সেবকনম্যবয়ক ণনয়জের ববণড়য়ত আশ্রেয় ণরয়য়ণছয়লন, ণকন্তু অমবনববববর শছয়ল পল্লব ও শময়য়      

মণল্লকব এয়ররয়ক ণনয়জের শলবক বয়ল কখনও ময়ন করয়ত পবয়রণন, তবই তবয়রর অনম্যত্র চয়ল শযয়ত বয়লণছল।

রব  '  এক কথবয় উত্তর রবওলিঃ  -   (ববণড়র কবজে) 

ক) 'য়তবমরব অযথব ণবহ্বল শহবয়য়ব নব।' - কথবণট শক বয়লণছয়লন? 

খ) 'সেত্বর তবয়রর শখবখোঁজে ণমলয়ব।' - 'তবয়রর' বলয়ত কবয়রর কথব বলব হয়য়য়ছ?

গ) 'য়তবমরব শতব স্বজেন নও।' - কথবণট শক বয়লণছল?

ঘ) 'এয়রর ময়ন মমত্ব শনই।' - 'এয়রর' বলয়ত কবয়রর শববঝবয়নব হয়য়য়ছ?  

ঙ) 'ণবলম্ব শকবয়রব নব।' - শক বয়লণছল? 
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বই শথয়ক শব্দবথর্দে ও ণবপরসত শব্দ পয়ড়ব। (ববণড়র কবজে)

ববকম্য গঠন কয়রব। (ববণড়র কবজে) 
ববণড়, আশ্রেয়, রয়বলব, সেবহসেস, ণবদ্বিবন, হুয়ল্লবড়, স্বজেন।

শশূনম্যসবন পশূরণ কয়রব। (ববণড়র কবজে)

ক) ---- তবয়রর শখবখোঁজে ণমলয়ব। 
খ) তবখোঁর বসরয়ত্বর কথব ---- জেবয়নন।
গ) ---- জবলবতন কয়র।

*** 'অমবনববববর আশ্রেয়য়' ও 'য়সেসৌমম্য ও সেবকনম্যবর প্রণত অযত' এই রব ণট গল্প ছবড়ব 
'প্রভবণত' কণবতবণট মবখস করয়ব। 

*** বম্যবকরণ বই পপষব ৫১ 'সেশূযর্দে' শথয়ক 'সেমবদ' পযর্দেন্ত প্রণতশব্দগুণল মবখস করয়ব। 
         


