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ববঘবযততীন
শলখক- পপথতীন্দ্রনবর মতখখবপবধধবয়

প্রকপ ণত- জতীবনতীমমলক
সবরমমর্থ

ববঘবযততীন/যততীন্দ্রনবর মতখখবপবধধবখয়র জতীবখনর ববলধ ও ককখশবর কবখলর নবনব কবণহিনতী পবঠধ
অবাংখশ আখছ। গখল্পে ণবণভিন্ন কবখজর মখধধ ণদিখয় শজধবণতর চণরখত্রের নবনব গুণ প্রকবণশত হিখয়খছ,
যবর মখধধ শদিশখপ্রম অনধতম। তবতাঁর এই গুণববলতী আমবখদির অবশধ ণশক্ষণতীয়।
ববঘবযততীন/যততীন্দ্রনবর মতখখবপবধধবখয়র জতীবখনর ববলধ ও ককখশবর কবখলর নবনব কবণহিনতী পবঠধ
অবাংখশ আখছ। গখল্পে ণবণভিন্ন কবখজর মখধধ ণদিখয় শজধবণতর চণরখত্রের নবনব গুণ প্রকবণশত হিখয়খছ,
যবর মখধধ শদিশখপ্রম অনধতম। তবতাঁর এই গুণববলতী আমবখদির অবশধ ণশক্ষণতীয়।

ণনখদির্থশববণলল গল্পেটব ভিবখলব কখর পখড়ব। বই শরখক শলখক পণরণচণত, শববরর্থ ও শজখন 
রবখখব অবাংশণট পড়খব।

এককরবয়/ পমণর্থববখকধ উত্তর দিবও।
১/ শজধবণত সবরবণদিন ণকখসর জনধ অখপক্ষব করত?
২/ কতীভিবখব তবর মব তবখক সবতাঁতবর শশখবখতব?
৩/শজধবণতর ণদিণদির নবম কতী ণছল?
৪/তবরব দিতজখন মব এর কবখছ কতী কতী গল্পে শুনত ?
৫/ শজধবণতখক শক কত ণস্তির তবণলম ণদিত?
৬/তবর ন-মবমবর নবম কতী ণছল? ণতণন কতীখস দিক্ষ ণছখলন?
৭/শক ন-মবমবর শঘবড়ব ধবর ণনখত আসত?
৮/ শফেরবজ খবতাঁ শক?তবর সম্বখন্ধে কতী জবন?
৯/শজধবণতর বড় মবমবর নবম কতী ণছল?
১০/ রণব ঠবকত খরর সখঙ্গে তবতাঁর শকমন সম্পকর্থ ণছল?
১১/ কপ ষ্ণনগখর শজধবণত শকবন সত খল ভিণতর্থ হিয়?
১২/ শজধবণতর কবতাঁঠবল খবওয়বর ঘটনবণট ণনখজর ভিবষবয় সবাংখক্ষখপ শলখখব।
১৩/ শজধবণত পবগলব শঘবড়বর সবমখন শরখক ণকভিবখব একণট শছবট শছখলখক ববতাঁণচখয় ণছল?
১৪/শজধবণত শকবরবয় ণগখয় ববউল গবন শুনত?
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১৫/ তবর আর কতী কতী শনশব ণছল?
১৬/ নবটখক শজধবণতর ণপ্রয় চণরত্রে শকবনগুণল ণছল?
১৭/ কতী শুখন শজধবণতর বড় মবয়ব হিল? এর জনধ শস কতী করল?
১৮/ শজধবণত শয শণক্তিশবলতী ণছল, ণকভিবখব তব জবনব যবয়?
১৯/ বঙ্গেভিঙ্গে আখনবলন কখব হিয়?
২০/ এর প্রণতববখদি শজধবণত কতী কখরণছল?

২১/ ববকধ রচনব কখরবল শজবয়বর, ণবপদি, কসরত, শবগখরদি, শখলবধতলব, মতলতক।

২২/ শমনধসবন পমরণ কখরবল
ক) বখড়বমবমবর সখঙ্গে এল ___ শফেরবজ খবতাঁ। ___ সতীমবন্ত প্রখদিখশ শফেরবখজর ববণড়। লবণঠ, ___ , 
তখরবয়বল, ___ চবলবখত দিক্ষ শস। শফেরবখজর জনধ বখড়বমবমব ___ একটব ঘর ণদিখলন ___ওধবখর। ___
তবর হিবখত ণদিখলন ___ শছখলখদির ণশক্ষবর ভিবর।
খ) ___ শজধবণতর মবরব ___ সবফে। ___ বতণদ্ধিখতও শস দিড়। কণদিখনর মখধধই ___ দিবমবলখদির শস 
পবণব হিখয় উঠল। ___ তবর দিতষত ণমর মখধধ শনই ___ শয়তবণনর শছবতাঁয়ব।
গ) নবমতীর ণদিখন প্রজবরব ___ বল-পরতীক্ষব শখলব ণদিখয় ___ আনন শদিয়। তবখদির ___ মখধধ ___ হুট 
কখর ___ হিবণজর হিয় শজধবণতবববত; একটব নবরখকবল ___ ণনখয় ___ ___ শস মবণট আতাঁকখড় পখড় রবখক
--আট-দিশটব ___ প্রজব ণমখলও তবর কবছ শরখক ফেলটব ___ ণনখত পবখর নব।

-x-

সমস্তি কবজ H/W খবতবয় করখব। সত ল খতলখল Check করব হিখব। 

বধবকরণ বই শরখক "পদি পণরবতর্থন" পড়খব।
এককরবয় প্রকবশ (৯৭পপ:)- "যব ভিববব যবয়ণন'' শরখক "অণতণর" পযর্থন্ত পড়খব।
সমবরর্থক শব (৯৯পপ:) "অঙ্গেপ্রতধঙ্গে ও আততীয়স্বজন" পড়খব।
কণবতব- "সববর আণম ছবত্রে" মতখস করখব। কণব পণরণচণত ও শববরর্থ পড়খব।

       


