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   (িই শ্রর্ত্ক শ্রলণিকা পণরণচণত, শব্দার্থ গুত্লা মে ণদ্ত্য় পড়ত্ি এিাং গদ্যটি সরি পাঠ করত্ি) 

 

সারমমম: 
 
      ছ োট্ট একটি জোপোনি ছেয়ে ছ োযতোচোি। ছ োযেোই-ছ  অর্থোৎ  োর সু্কল চত্বযর প্রয েক ছ যলযেয়েযের একটো কযর েখল করো গো  

ন ল। ছেই গোয  অিে ছকউ চড়য  ছগযল  োযক নিিী ভোযি অিুযরোধ করয  হয ো। কুহিিুৎেুর নেযক ছে রোস্তো চযল ছগয   োর পোযেই 

ন ল ছ োযতোচোযির গো । গ্রীযের  ুটিয  ছে ই়েোেু়েোনকচোিযক  োর গোয  চড়োর আেন্ত্রণ জোনিয়েন ল। ছপোনলও আক্রোন্ত হও়েো়ে  োর 

ছকোযিো গো  ন ল িো,  োই  োর পযে গোয  চড়োর কোজটো ন ল প্রো়ে অেম্ভি।  োই দুজযিই িোনড়য  এর েম্পযকথ  নক ুই জোিো়ে িো। নকন্তু 

ই়েোেু়েোনকচোযির প্রিল ইচ্ছো র্োকো েযেও েই নেয়ে ছে এক ধোপও গোয  চড়য  পোযর িো। অযিক কষ্ট েহে কযর, জীিযির অেম্ভি ঝুুঁ নক 

নিয়ে ছেষ পেথন্ত ছ োযতোচোি  োযক নিযজর গোয   ুলয  েেে হ়ে। এই ঘটিো়ে  োযের প্রোণ েংেয়ের আেঙ্কো র্োকযলও, েেস্ত িোধো 

নিপনত  ুচ্ছ কযর প্রকৃ  িনু্ধর ে  ছ োযতোচোি িনু্ধযক উৎেোহ েুনগয়েয , পোযে ছর্যকয  এিং নেনখয়েয  একজি প্রকৃ  িনু্ধর ক থ িে। 

 
১। পূিথ িাত্কয উতর দ্াও। 

 
ক) ত োত্তোচোন তক? 

খ) ত োত্ োই কী? 

গ) সু্কল চত্বত্ে থোকো গোছগুত্লোত্ক তছত্ল ত ত়্েেো কক বত্ল  ত্ন কে ? 

ঘ) ত োত্তোচোন কোত্ক  োে গোত্ছ চডোে কন ন্ত্রণ কত্েকছল? 
ঙ) ই়েোসু়েোককচোত্নে কনত্েে গোছ কছল নো তকন? 
চ) গোত্ছ চডোে কথো  োেো অনয কোউত্ক বত্লকন তকন? 
ছ) সু্কত্ল আসোে আত্গ ত োত্তোচোন কোত্ক এক োত্র সক য কথোটো বত্লকছল? 
ে) ই়েোসু়েোককচোন  ন েো হত়্ে কগত়্েকছল তকন? 
ঝ) ত োত্তোচোন দোত্েো়েোত্নে ঘে তথত্ক কক কনত়্ে এত্সকছল গোত্ছ ওঠোে েনয? 
 
 



 

 

 
 
২। ণেত্চর প্রশ্নগুণলর যর্াযর্ উতর দ্াও। 

 

ক) "ও েোয়ের েুযখর নেযক  োকোয  পোরন ল িো।" 

i) তক এবং তকন  োত়্েে  ুত্খে কদত্ক  োকোত্  পোেকছল নো? 
উ:-ত ৎসুত্কো কুত্েো়েোনোকগ েকচ  ত োত্তোচোত্নে অযোডত্েঞ্চোে গত্ে ত োত্তোচোন  োত়্েে  ুত্খে কদত্ক 
 োকোত্  পোেকছলনো। তপোকলও আক্রোন্ত ই়েোসু়েোককচোনত্ক কনত্েে তগত্ছ চডোে কন ন্ত্রত্ণে কবপদজ্জনক 
কথো ত োত্তোচোন  োত্ক বলত্  পোত্েকন। কোেণ তস েোনত্ ো তে এই কথো েোনত্ল  োে  ো  োত্ক 
বোধো কদত্ ন। পকেবত্ ে  োত্ক ক ত্থয কথো বলো়ে লজ্জো়ে তস  োত়্েে কদত্ক  োকোত্  পোেকছল নো, 
এবং েোত্  ধেো নো পত্ড েো়ে  োই তস েতু্ োে কিত্ ে কদত্ক  োককত়্ে কছল। 
 
ii) তস  োত্ক কক বত্লকছল? 
উ:- ত োত্তোচোন  োত্ক বত্লকছল তে তস তডত্ননচিু-ত  ই়েোসু়েোককচোত্নে বোকডত্  েোত্ে।  
 
খ) "কোজটো ে টো েহজ েযি কযরন ল,   টো েহজ হযি িো।" 

i) এখোত্ন তকোন কোত্েে কথো বলো হত়্েত্ছ? 
উ:--ত ৎসুত্কো কুত্েো়েোনোকগ েকচ  ত োত্তোচোত্নে অযোডত্েঞ্চোে গত্েে অংংত্ে গোত্ছ চডোে কথো 
বলো হত়্েত্ছ। 
 
ii) তকন কোেটো সহে েোত্ব হত্লো নো? 
উ:- ত োত্তো-চোন তেত্বকছল খুব সহত্েই ই়েোসু়েোককচোন  ই তবত়্ে গোত্ছ উত্ঠ আসত্  পোেত্ব।ককন্তু 
তপোকলও আক্রোন্ত ই়েোসু়েোককচোত্নে হো -পোগুত্লো এ ই দুবেল কছল তে তস এক ধোপও উঠত্  
পোত্েকন।  খন ত োত্তোচোন  োত্ক নীচ কদত়্ে তঠত্ল  ুত্ল তদবোে তচষ্টো কেত্লও  োে  ত্ ো 
তছোটখোত্টো তচহোেোে  োনুত্েে পত্ে তসটোও কছল কষ্টকে।এ নকক  ইটো তকও তসোেো কত্ে েোখো 
েোকেল নো।  োই হ োে ত োত্তোচোন উপলকি কত্েকছল তে কোেটো ে টো সহে তেত্বকছল   টো 
সহে ন়ে। 
 
 
 
 
স্ট িঃদ্রিঃ 

⮚ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যস্টে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  স্টনদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

⮚ স্টনদের নাম, শ্রশ্রস্টি, স্ট ভাগ, ক্রস্টমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ নম্বর উদেখ্ 
করদ । 

⮚ আমরা সরাসস্টর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রনদ া। 
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