
�ীরামকৃ�আ�ম ই�িটিটউট( হাই�� ল)

নবম ��িণ ( বাংলা)

নমনুা উ�রপ�ঃ ওয়াক� িশট (১)

 (১) ব�িবক�িভি�ক উ�রঃ

১)খ) সাপ

২)ক) সাতিদন

৩) ঘ) বীর হনমুান

৪) গ) চ�ীম�ল

৫) খ) সবুজ

৬) ঘ) না ধনী না দির�

৭) গ) দইুজন

৮)ক) পিব� ���

৯) গ)আরামি�য়

১০)ক) প�াশ বছর।

 (২)অিতসংি�� উ�রঃ

১) 'কিল��দ�শ ঝড়বৃি�' কিবতায় চার �মঘ �থ�ক মষুলধা�র বষ�ণ হওয়ার কথা বলা হ�য়�ছ। চার �মঘ, অথ�াৎ
স�ত� ,আবত� , পু�র, ��াণ।

২) �জিমিন মুিন 'মীমাংসা দশ�ন' ��ণতা একইস�� িতিন ব�পাত িনবারক। কিল��দ�শর �জারা দ�ুয�াগ �থ�ক
র�া �প�ত �জিমিন মুিন�ক�রণ ক�রিছল।

৩)কিবতার �শ�ষ কিবর নাম উি�িখত থাক�ল তা�ক ভিণতা ব�ল।

৪) ইিলয়াস উফা ��দ�শ বসবাস করত।

৫) 'এটা তামাশা নয়' -কথািট ব�লিছল গ��র মূল চির� ইিলয়াস।



 গ) রচনাধম� উ�রঃ

উঃ িলও তল�য় রিচত 'ইিলয়াস' গ�� (মূল��ঃ Selected Stories) মানবজীব�নর উ�ান পত�নর শা�ত
িচ�িট অি�ত হ�য়�ছ।

 �িত�বশীর পিরচয়-> ইিলয়া�সর �িত�বশী িছ�লন মহ�দ শা। িতিন ইিলয়া�সর দদু�শাপূণ� জীব�ন আশার
আ�লা এ�ন �দন। ইিলয়াস সব�হারা হ�য় পড়�ল এই দয়াপরায়ণ অিতিথবৎসল �িত�বশীর কা�ছই �স
আ�য় পায়।

 ধন�বাদ �দওয়ার কারণ -> িপতার মতৃ� �র পর ইিলয়াস ও তার �ী িদনরাত পির��মর মাধ��ম পািথ�ব
স�ি�র পিরমাণ বািড়�য় ত� �লিছল। দীঘ� পঁয়ি�শ বছ�রর পির��ম �স স�ি�বান হ�লও তার মানিবক
�বাধ �স ভ� �ল যায়িন। তার অিতিথপরায়ণতার কথা সক�লরই অবিহত িছল।ইিলয়া�সর এই অব�া �দ�খ
তার �িত�বশীরা ঈষ�া করত, বলত 'ইিলয়াস �তা ভাগ�বান পু�ষ'।

িক� পরবত� সম�য় ইিলয়া�সর জীব�ন িবপয�য় �ন�ম আ�স। তার আ�য়িশ স�ানরা একজন মারামাির�ত
প�ড় মারা যায়, অপরজন ইিলয়া�সর িকছ� স�ি� িন�য় �ীর স�� আলাদা হ�য় যায়। এর ফ�ল
ইিলয়া�সর স�ি��ত টান প�ড়। �াকৃিতক দ�ুয�া�গ আর িকরিবজ�দর কার�ণ তার অবিশ� স�ি�ও
চ�ল যায়।ইিতম�ধ� ইিলয়াস বাধ��ক�র �ারা পীিড়ত। তার কন�াস�ানিটও মতৃ। সম� িদক �থ�ক �স
সব�হারা হ�য় প�ড়। এই অব�ায় সক�ল ইিলয়া�সর পিরণিত�ক এিড়�য় �গ�লও মহ�দ শা'র ইিলয়া�সর
ও শাম �শমাগীর অব�া �দ�খ ক�ণা হল। ইিলয়াস ও তার �ী�ক মহ�দ শা িন�জর বািড়�ত আ�য়
িদ�লন। �িত�বশীর এই মানিবকতা�বাধই ইিলয়াস�ক মু� ক�র এবং �স আ�িরক ভা�ব ধন�বাদ জানায়
�িত�বশী�ক।


