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                        । Answer sheet  of First Treminal Test 

১।ক) লেখক মণীন্দ্র গুপ্ত  

    খ) ছাগেছানা  

     গ) পাককায়া  

২।ক)।) মণীন্দ্র গুপ্তের ললখা “অ্যাডপ্তেঞ্চার: বর্থায়” গপ্তে ললখপ্তকর 

লেপ্ত াপিপেমার লমপ্তয়র কর্া বলা হপ্তয়প্তে।  

         ।।) লেপ্ত াপিপেমার লমপ্তয় পেল খুব ডানপিপ্তট। লে লকামপ্তর 
শক্ত কপ্তর কািড়  লিেঁপচপ্তয় োইপ্তের আপ্তগ গাপ্তে উপ্তে লেত, 
মারামাপর বােঁধপ্তল েলপ্তবেঁপ্তধ  লড়ত।তার এই েেুথ ান্ত স্বোপ্তবর  নয 
তাপ্তক টমবয় বলা হপ্তয়প্তে।  

   খ)।) েুকুমার রাপ্তয়র ললখা “েতীপ্তনর  পু্ততা” গপ্তে েতীন  
পেেঁপড়র নীপ্তচ শুপ্তয় পেল। 

     ।।) েতীপ্তনর হােঁটাচলা  পেল অ্পির প্রকৃপতর।লে পেেঁপড় 
লাপিপ্তয়, পডপিপ্তয় ওোনামা  করত।এইরকম  োপ্তব নামপ্তত পগপ্তয়ই 
একপেন  লে লহােঁচট লখপ্তয় পেেঁপড় লর্প্তক  নীপ্তচ  িপ্তড়  পগপ্তয়পেল ও 
অ্জ্ঞান হপ্তয় পগপ্তয়পেল। জ্ঞান লিরার ির লে লেপ্তখপেল  লে, লে 
পেেঁপড়র নীপ্তচ শুপ্তয় আপ্তে।  



 

 

   গ)।) লগালাম লমাস্তািার ললখা “বনপ্তো ন” কপবতায় “
তাপ্তের “ বলপ্তত নূরু, িপুর্, আয়র্া ও শপিপ্তের লবাঝাপ্তনা হপ্তয়প্তে।  

    ।।) তারা বৈশাখ মাসের দুপুসর ৈাৈা-মাসের অলসযে আমৈাগাসে মমমিমমমি ৈেস াজে করমিল। তাসের  রান্নার উপকরণও মিল েৈ েকল। তাই 

খখলার িসল  আগুে িাড়াই তাসের রান্না েম্ভৈ হসেমিল 

   ঘ)।) প্রসাদরঞ্জন রায়ের লেখা “ বয়নর খবর “ গয়ে লেখয়ের  সয়ে  জমি জমরয়ের োয়জ যারা  েুশাই োহায়ে মগয়েমিে,  লসই 

লোেজনয়দর েথা বো হয়েয়ি।  

     ।।)লুশাই িাহাপ্তড়র ঘন বপ্তন  ির্ পেল না। েশ-বাপ্তরা ন লুশাই কুপলপ্তক বন লকপ্তট ির্ 
বানাপ্তত হত তপ্তব  বাপকরা এপ্তগাপ্তত িারত। কা টা  খবুই কষ্টকর  পেল।একপেন  তারা বুপ্তনা 
হাপতপ্তের চলাচল করার িপ্তল আিনাআিপন ততপর হওয়া িপ্তনপ্তরা-কুপড় িুট চওড়া একটা রাস্তা 
লিল। তখন আর তাপ্তের  বন কাটপ্তত হল না, কষ্ট ও কমল।র্াই তাপ্তের  খুব  ম া  হল। 

  ি)।)েপ্ততযন্দ্রনার্ েপ্তের ললখা “েপূ্তরর িাল্লা “ কপবতায় কলপের  বক্ বক্ লশানার কর্া বলা 
হপ্তয়প্তে  

   ।।)গ্রাপ্তমর  বউরা নেীপ্তত িােঁকা কলপে  পনপ্তয়   ল েরপ্তত োয়।কলপেপ্তত  ল েরার েমপ্তয় 
বক্ বক্ কপ্তর একরকম  শব্দ  উৎিন্ন হয়। কপব  কেনা  কপ্তরপ্তেন,  কলপে  লেন  তার অ্প্তনক  
না বলা কর্া  অ্নগথল বক্ বক্ কপ্তর বপ্তল চপ্তলপ্তে।  

৩। েপ্তয়,  পনশ্চয়, লখপ্তত,  আর 

৪। ক) উষ্মা বণথ ে- কারণ ে-এর উচ্চারণ েতক্ষণ  শ্বাে র্াপ্তক,  ততক্ষণ  বাড়াপ্তনা োয়।  

   খ)তবু/ তাও 

   গ) উপ্তেশয- িুলিাপখরা েব  

   ঘ) ল প্তল বােঁপ্তশ বােঁধা  াল পনপ্তয় মাে ধপ্তর।  

   ি) মুপচ বলল, “লে কী! েব কা  লশর্ না কপ্তর তুপম লখপ্ততও িাপ্তব না। “ 

   চ), ে),  ) -এর উেপ্তরর  নয নপ্তবােয়  বযাকরণ বই দ্রষ্টবয  

 

 


