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১/  
 

 ১.১> গ> দত্তদদর আম বাগাদে বদে। 
 ১.২> খ> গগাোঁোই বাড়িদে।  
 ১.৩> ক> গদ েরকাদরর বই গদদখ। 
 ১.৪> ঘ> গগাোঁোইবাগাে। 
 ১.৫> ক> কেযা। 
 ১.৬> ঘ> অড়েদদেশক েংখযা বাচক শব্দ। 
 ১.৭> ঘ> পড়রবড়েে ে গ ৌড়গক শব্দ। 
 ১.৮> ক> ড়গড়রশ। 
 
২/  
  
 ২.১> ফার্স্ে বয় প্রশান্ত কদয়কটি রচো বই গেদক ড়মড়িদয় বর্োর েুন্দর মদোগ্রাহী বর্েো ড়িখদিও গিখাদে ড়েজস্ব অড়িজ্ঞো ও  
     িাবোয় গমৌড়িক প্রকাশ গেই, োই ড়শক্ষক েুধীরবাবুর ো পছন্দ হয়ড়ে। 
 
 ২.২> ক্লাদে হাবুর রচো পাদের েময় পাদশ বো ড়েেকড়ি গিা উোঁচু কদর ড়বস্ফাড়রে গচাদখ হাবুর খাোর ড়দদক হাোঁ কদর  
     গচদয়ড়ছি বদি েুধীরবাবু োদক বদক উেদিে। 
 
 ২.৩> বাংিা রচো ক্লাদে েুধীরবাবু কদয়কজে ছাত্রদক গবদছ ড়েদয় বাড়ি গেদক ড়িদখ আো রচো পাে করদে বদিে।,  
      অেযদদর মে ড়দদয় শুেদে বদিে  াদে ড়েদজর গিখার মাে েম্বদে ছাত্রদদর ধারর্া হয়। এটাই োর গমেড। 
 
 ২.৪> গেে অেু ায়ী োড়ধে শব্দদক দটুি িাদগ িাগ করা  ায় – 
  
   ক> গজাি বাোঁধা োড়ধে শব্দ  
   খ> শদব্দর েদে শব্দাংশ জদুি োড়ধে শব্দ   
    খ.১> শদব্দর েদে শব্দাংশ জদুি    
    খ.২> ধােুর েদে শব্দাংশ জদুি োড়ধে শব্দ  
 
 ২.৫> েংখযাশব্দগুড়ি েবই এক একটি োম। এই জােীয় েংখযাশব্দ গেদক  খে গকাদো ড়েড়দেষ্ট স্থান্ বা ক্রম গবাঝায় অেোৎ  
      েংখযাশদব্দর একটা ববড়শষ্টয প্রকাশ পায় েখে গেই শব্দগুড়িদক পূরর্বাচক শব্দ বদি।     
 
৩/  
 

• ড়বড়শষ্ট ড়শশু োড়হড়েযক অদজয় রায় রড়চে ‘হাবুর ড়বপদ’ গদে, হাবু োর বেু িজার েদে গগাপািপুদরর গমিায় 
 াওয়ার জেয বাড়ি ড়ফরদে রাে হদয়  ায়। ফদি বাংিা রচোর কাজ করদে পাদর ো। এছািা বাবার শাড়ির িয় 
ড়ছি কারর্ ড়েড়ে রাদে খাওয়ার পর পিাশুো পছন্দ করদেে ো।  

 

• বাংিার ড়শক্ষক অেযন্ত রাশিারী মােুর্ েুধীরবাব ু খে হাবুদক রচো পাে করদে বদিে েখে িদয় হাবু কাজ কদর 
আদেড়ে একো বিদে পাদর ো। গে বীজগড়র্দের খাোর োদা পাো খুদি ড়েদজর কেো শড়ি ও অড়িজ্ঞোর উপর 
ড়েিে র কদর মে গেদক স্বচ্ছন্দগড়েদে ‘বাংিাদদদশ বর্োকাি’ রচো বদি চদি। গ্রামবাংিা ও শহদরর বর্ো প্রকৃড়ে, 
েুড়বধা, অেুড়বধা, চার্ীদদর অবস্থা জীবন্তিাদব োবিীি িার্ায় বর্েো কদর চদি। 

 

• েুধীরবাবু েবেময় গচষ্টা করদেে ছাত্রদদর মদধয গমৌড়িকোর বীজ বপে করদে  াদে োরা বই মুখস্থ ো কদর 
ড়েদজর িাবো, কেো ও অড়িজ্ঞোর দ্বারা গকাে ড়বর্দয় রচো ড়িখদে পাদর, োই হাবুর মে গেদক েম্পূর্ে গমৌড়িক 
রচো শুদে ড়েড়ে অেযন্ত খুড়শ হদিে।  


