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গবছ আমবদদের বনন
প্রকক দততিঃ পদরদবশ  -  দবষয়ক

সবরমমর

গবছ প্রকক দত ও প্রবণতীদদের নবনবভবদব রকব কদর চদলদছ। প্রবণতীদদের শববেঁদচ থবকবর জনন্য অতন্যন্ত 
প্রদয়বজনতীয় অদক্সিদজন সরবরবহ কদর গবছ। গবছ শুধন আমবদদের বনন  নয়, প্রকক ত বনন । পদরদবশ 
ও প্রবণতীদদের রকব করদত হদল গবছ কবটব বন করদত হদব ও বককদরবপণ করদত হদব।
দনদদেরশববদলতিঃ গদেন্যটব ভবদলব কদর পদডব। 

এককথবয়/পপণর ববদকন্য উত্তর দেবও:-

১. মহুল শকবন শমলবয় দগদয়দছল? (দনদজ শলদখব)

২. মহুল কবর সবদথ শমলবয় দগদয়দছল? (দনদজ শলদখব)

৩. রদথর শমলব শকবন ঋতন দত হয়?

উতিঃ- বষরবকবদল।

৪. মহুল রদথর শমলব শথদক কতী দকনদত শচদয়দছল? (দনদজ শলদখব)

৫. রদথর শমলব শথদক মহুদলর মব কতী দকদন এদনদছদলন? (দনদজ শলদখব)

৬. রদথর শমলব শথদক আনব গবদছর চবরবগুদল মহুলদদের ববগবদন শক শরবপণ কদরদছদলন?(দনদজ শলদখব)

৭. গবদছর খনব সখ কবর? (দনদজ শলদখব)

৮. ববববর শকবন কথবয় মহুল লজব শপদয়দছল?

উতিঃ- মহুদলর বববব মহুলদক বদলদছদলন, মহুদলর বননক ভবদলব লবগব মবদন, তবর শকবল যনদ,দবববদে, 
হবনবহবদন-এইসব পছদনর। ববববর কবছ শথদক এইকথব শুদনই মহুল লজব শপদয়দছল।

৯. মহুদলর বববব কতীভবদব গবছ লবগবদচ্ছিদলন?

উ:- মহুদলর বববব অতন্যন্ত যত্ন ও দনষবর সদঙ্গে গবছ লবগবদচ্ছিদলন।

৭. গবদছর উপকবদরর শকবন কথব মহুল আদগও শুদনদছ?

উতিঃ:- মহুদলর বববব মহুলদক বদলদছদলন, গবছ আমবদদের ফন ল-ফল শদেয়। বকক আমবদদের ছবয়ব শদেয়, 
বকদক অদনক পবদখ ববসব বববেঁদধ। গবদছর এইসকল উপকবদরর কথব মহুল আদগও শুদনদছ।

১১. গবদছর শথদক কতী শপদয় প্রবণতীরব শববেঁদচ থবদক?



দদ্বিততীয় শশ্রেদণ/বববাংলব/2 

উতিঃ- অদক্সিদজন।

১২. আমরব শয শপবশবক পদর, তবদত গবদছর ভপ দমকব কতখবদন?

উতিঃ- আমরব শয শপবশবক পদর, সবই সনতব শথদক ততদর হয়, আর সনতব হয় তন লব শথদক। শসই তন লবও 
গবদছই হয় ।

১৩. ওষনধপত্র ততদর হয় গবদছর শকবন অবাংশ শথদক?(দনদজ শলদখব)

১৪. গবদছর কবঠ মবননদষর কতী প্রদয়বজদন লবদগ?(দনদজ শলদখব)

১৫. কবগজ ববনবদনবর জনন্য কতী কতী প্রদয়বজন হয়?(দনদজ শলদখব)

'... অথচ অদনক মবননষ এটব শববদঝে নব'।

১৬. 'অদনক মবননষ' বলদত কবদদের কথব বলব হদয়দছ? তবরব কতী শববদঝে নব?

উতিঃ- অদনক মবননষ বলদত শববকব মবননষদদের কথব বলব হদয়দছ। তবরব শববদঝে নব শয গবছপবলব শকদট 
ধবাংস করদল, গবদছর অভবদব পকদথবতীর ভতীষণ কদত হদব।

১৭. গবদছর সদঙ্গে পকদথবতীর শকবন শকবন দবষদয়র গভতীর সম্পকর?(বই শথদক মপলভবব শদেদখ দনদজ শলদখব)

১৮. গবছদক তন দম কতী প্রকক ত বনন  বলদব?

উতিঃ- প্রকক ত বনন  বলদত বনদঝে, শয বনন  আমবদদের নবনবভবদব উপকবর কদর, দবপদদে পডদত শদেয় নব এববাং 
আমবদদের প্রবণ বববেঁচবয়। গবছও শতমদন আমবদদের নবনবভবদব উপকবর কদর, পদরদবশদক রকব কদর 
আমবদদের দবপদদে পডদত শদেয় নব এববাং সবরদেব অদক্সিদজন সরবরবহ কদর আমবদদের প্রবণ বববেঁচবয়। এই 
কবরদণ গবছদক আদম প্রকক ত বনন  বলব।

** বই শথদক শববথর ও দবপরতীত শব পডদব।

** ববকন্য রচনব কদরব:- (নমননব)
দবববদে- বনন দদের সদঙ্গে অযথব দবববদে করদত শনই।

নমননব অননযবয়তী একদট কদর ববকন্য রচনব কদরব।

দনষব, ধবাংস, পদরদবশ, শরবপণ।

** শপনন্যসবন পপরণ কদরব।

ক] পরদদেন ___ মহুদলর বববব ___ গবদছর চবরবগুদল শরবপণ করদছদলন ___। তববেঁর গবদছর ___ সখ।

খ] বববব এ কথবয় ___ শহদস ___ বলদলন, "তবর মবদন শতবমবর ___ যনদ, ___, হবনবহবদন ___ 
পছন?"


