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শরৎ
কদববিঃ রবতীন্দ্রনবথ ঠবকক র

প্রকক দতবিঃ বণর্ণনবমমলক  [  ঋতক  -  দবষয়ক  ]
সবরমমর্ণ

বববাংলবর ঋতক চকক্রের তকততীয় ঋতক  শরৎ ভবদ-আদশ্বিন মবস দনকয় হয়। শরৎ কদবতবদটিকত
শরৎঋতক র সকন্দর প্রবকক দতক পদরকবকশর উকল্লেখ পবওয়ব যবয়। শরৎ শয শতীকতর আগমন
ববতর্ণব শঘবষনব ককর কদবতবদটি পকড়ে শসদটিও শববঝব যবয়।

দনকরর্ণশববদল:-পরদ্যটিব ভবকলব ককর পকড়েব ও যদত দচহ্ন শমকন মকখস্থ ককরব। 

এককথবয় /পমণর্ণববককদ্য উত্তর রবও:-

১. দহকমর পরশ লবকগ শকবন ঋতক কত? (দনকজে শলকখব)

২. শরৎকবকল দশদশকরর শরখব কখন, শকবথবয় শরখকত পবওয়ব যবয়? (দনকজে শলকখব)

৩. শকবন ঋতক কত গবকছের পবতব খকস যবয়?

উবিঃ- শতীতঋতক কত।

৪. কবর বকক রকরু রকরু ককর? (দনকজে শলকখব)

৫. আমলদক বন শকবন খবর শপকয় কবকাঁপকছে?

উবিঃ-  আমলদক বন শরৎকবকল বকঝকত শপকরকছে শয,  দকছেককবল পকরই আসকত চকলকছে শতীত ঋতক ,আর
তখন তবর সব পবতব ঝকর যবকব,কস হতশ্রী হকয় পড়েকব।এই শরৎঋতক  শথককই অল্প অল্প ককর পবতব
ঝরব শুরু হকয় যবয়,তবই শতীত আসবর খবর শপকয়ই আমলদক বন কবকাঁপকছে।

৬. শরৎকবকল শফবকাঁটিব ককয়কদটি ফক কলর নবম শলকখব পরদ্য অবলম্বন ককর। (দনকজে শলকখব)

৭. কক কাঁদড়ে ভকর এল শকবন ফক কল?

৮. শরৎকবকল শমমৌমবদছেরব মবলততীলতব ফক কল কতী শখবকাঁজে ককর?

উবিঃ- শরৎকবকল শমমৌমবদছেরব মবলততীলতব ফক কল মধকর শখবকাঁজে ককর।

৯. পকরদ্য উকল্লেখ শনই এমন রক দটি ফক কলর নবম শলকখব শযগুদল শরৎকবকল শফবকটি।

উবিঃ- পদ, কবশ।
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১০. শরৎঋতক  বলকল শকবন উৎসকবর কথব মকন হয়?

উবিঃ- রককগর্ণবৎসব।

দভনবকথর্ণ ববকদ্যগঠন ককরববিঃ- শমলব, পবতব।

শমলব - ক] শমলব (অকনক) - (ববকদ্যগঠন দনকজে ককরব)

        খ] শমলব (দমলন শক্ষেত)- (ববকদ্যগঠন দনকজে ককরব) 

পবতব-  ক] পবতব- (গবকছের অবাংশ)- (ববকদ্য গঠন দনকজে ককরব)

        খ] পবতব- (খবতবর পকষব)- (ববকদ্যগঠন দনকজে ককরব)

**বই শথকক শববথর্ণ ও দবপরতীত শব পড়েকব।

** ববকদ্য রচনব [নমকনব]

আমলদক- শতীতকবকল কবকাঁচব আমলদক খবওয়ব সবকস্থদ্যর পকক্ষে ভবকলব।

নমকনব অনকযবয়তী একদটি ককর ববকদ্য রচনব ককরব।

পরশ, দশদশর, খবর, শমমৌমবদছে।

** শমনদ্যস্থবন পমরণ ককরব।

ক] দশউদলর ___ কক কাঁদড়ে ___ এল 

            ___ ফক দটিল শমলব।

খ]  ___ খবর ___ খসবকনবর

         সময়_____ শুরু।

*** বদ্যবকরণ বই শথকক এককথবয় প্রকবশ পড়েকব। পকষববিঃ ৬৬ [দচরস্মরণতীয় শথকক অগ্রজে
পযর্ণন]। 

***  প্রদতশব পড়েকব। পকষববিঃ ৫৫  [মবনবকরকহ অঙ্গপ্রতদ্যঙ্গ প্রথম দতনদটি ককর প্রদতশব
মকখস্থ করকব]।
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