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নমুনা উত্তরপত্র (ওয়াকক স্টিট - ১) 

                                                                                     

১)  

১.১)     খ) স োই স োই    

১.২)     ক) সেউ আছে             

১.৩)    গ) চল্লিশ বের            

১.৪)    গ) ল্লশম্পোল্লি      

১.৫)    ক)  বুছে  বুে    

১.৬)    ে) বর্ষোকোল 

১.৭)    ে) েো  ফল্ল িং  

১.৮)   ক) ল্লিরল্লিছর বৃল্লির ল্লিছে    

        

২)  

২.১) পশুপোল্লখছির মোেুছর্র সিওয়ো েোম, ল্লবল্লিন্ন ল্লেছিষ শ ইত্যোল্লির অর্ষ ত্োছির ল্লশল্লখছয় ল্লিছল ত্োরো স ই 

কর্োর অর্ষ সবোছি ।  

২.২) বছের পশুছির অেয শল্লিশোলী পশুছির আক্রমণ সর্ছক  বষিো প্রোণ রক্ষোকছর চলছত্ হয়। প্রোণ যোবোর 

আশঙ্কোয় ত্োছির েীরব র্োকছত্ হয় ।   

২.৩) আল্লমর্োশী েন্তুরো খোবোছরর সলোছি কখছেো মোেুছর্র  ছে িোব েমোয় েো, খোবোর  ময় ত্োরো কোঊছক 

ল্লবশ্বো  কছর েো । 

২.৪)  কল্লবছক খুল্লশ করোর েেয েো  ফল্ল িং  বুে মোর্ো দুল্ললছয় েোেো রকম সখলো সিল্লখছয়ল্লেল ।  

২.৫) কল্লবর  ছে এক বর্ষোর ল্লিছে  েো  ফল্ল িং এর সিখো হয় এবিং ক্রছম  গিীর বনু্ধত্ব তত্ল্লর হয় । দূছর চছল 

যোবোর পর বনু্ধছক সিখোর েেয আবোর ল্লত্ল্লে ল্লফছর যোছবে ।  

 

৩)  



৩.১) প্রখযোত্  োল্লহল্লত্যক  ুল্লবেয় রোয় সচৌধুল্লরর সলখো ‘ পশুপোল্লখর িোর্ো’ ( মূলগ্রন্থ -  ুল্লবেয় রোয় সচৌধুল্লরর 

রচেো  মগ্র ) রচেোয় ল্লরউছবে কযোস্োিং  োছহব ল্লযল্লে িীেষ চল্লিশ বের  ল্লহিংস্র বেযেন্তুছির  ছে সর্ছকছেে, 

ত্োর ল্লবল্লচত্র  অল্লিজ্ঞত্ো  বল্লণষত্ আছে ।  

কযোস্োিং  োছহব িীেষকোল বেয ল্লহিংস্র েন্তুছির  ছে র্োকোর  ময় অছেকবোর েিংল্লল হোল্লত্র  োমছে পছ ছেে, 

বোছের গরম ল্লেশ্বো  অেুিব কছরছেে, প্রকোণ্ড িোিুছকর র্োবো মুছখর  োমছে সিছখছেে, গল্লরলো প্রোয় ধছর 

সফছলছে ত্োছক, ল্লকন্তু প্রল্লত্বোর মৃতু্যর মুখ সর্ছক ল্লফছর এছ ছেে পশুছির িোর্ো েোেোর েেয।  পশুছির 

ত্োছির িোর্োয় বলছত্ হছয়ছে ল্লত্ল্লে ত্োছির বনু্ধ। ত্োছির গলোর শছের অল্লবকল েকল করোর দ্বোরো ল্লত্ল্লে 

পশুছির বনু্ধছত্ পল্লরণত্ হছয়ছেে ।  

বেযেন্তুরো ল্লেছেছির প্রোণ বোাঁ চোবোর ত্োল্লগছি স্বিোবত্ েীরব র্োছক, পশুছির মছের ল্লবল্লিন্ন আওয়োে লক্ষয 

কছর ত্োর অল্লবকল েকল করছল পশুছির সর্ছক ল্লেরোপি র্োকো যোয় । আল্লমর্োশী প্রোণী খোবোর  ময় কোরুর 

 ছে িোব কছর েো, ল্লকন্তু ল্লেরোল্লমর্োশী িোিুক খোবোর সপছলই  হছে িোব েমোয় ।  ল্লশম্পোল্লি , ওরোিং ওটোিং 

এর িোর্ো সবল্লশ সেই । এরো িোলবো ো ও  হোেুিূল্লত্ সবোছি।  এরো চোলোক, গল্লরলো একটু কম চোলোক।  োছহব 

এই ল্লবল্লচত্র অল্লিজ্ঞত্োর বণষেো ল্লিছয়ছেে।  

 

 

     


