
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয়  

ণিষয়- গদ্য (টিকা আস্টিষ্কার ) 

রচনার প্রকৃস্টত- স্টিজ্ঞান স্টিষয়ক  

 

 

নির্দে শাবনি – গল্পটি ভার্িা কর্ে সেবপাঠ কের্ব। প ৃঃ ২২,২৩ 
 
পরূ্েবার্কেউত্তে দাও:- 
 
১)আনবষ্কাে বির্ে কী ববাঝায়? 
উ:-নবজ্ঞািসম্মে উপার্য় িািা পেীক্ষা নিেীক্ষাে মাধ্ের্ম বকাি অজািা 
নজনিস প্রথম খ ুঁর্জ ববে কোর্ক বিা হয় আনবষ্কাে।  
 
২)টিকা কী? 
উ:-টিকা হি এমি একটি প্রনের্েধ্ক যা অর্িক ভয়ািক কঠিি বোগ 
প্রনের্োধ্ কের্ে পার্ে।  
৩)টাইফর্য়ড, কর্িো, বসন্ত প্রভ নে ভয়ািক কঠিি বোর্গে হাে বথর্ক 
ম নি বপর্ে কী বিওয়াে প্রর্য়াজি হয়?(নির্জ বির্খা) 
৪)টিকাে আনবষ্কাের্কে িাম কী?(নির্জ বির্খা)  
৫)বজিাে বকমি মাি ে নির্িি?(নির্জ বির্খা) 
৬)বোগীর্দে প্রনে োে মর্িাভাব বকমি নিি?(নির্জ বির্খা) 
৭) ‘এই বোর্গে নিনকৎসাে –----নেনি খ ুঁর্জ বপর্িি িা’-এখার্ি নেনি 
বক?বকাি বোর্গে কথা বিা হর্য়র্ি?োর্ে মাি র্েে কী ক্ষনে হে?(নির্জ 
বির্খা) 
৮) বগা বসন্ত কী? 
উ:-বয বসন্ত বোগ গরুে মর্ধ্ে বদখা যায়, ইহা আক নের্ে বর্ া বফাসকাে 
মে হয়,  প্রথর্ম এর্ে জি থার্ক পর্ে প ুঁজ ও েি হয়।  
৯)গুটি বসন্ত কী? 
উ:- বয বসন্ত বোগ মাি র্েে মর্ধ্ে বদখা যায়,ইহা আক নের্ে বিার্টা 
বফাসকাে মে, এর্ে প্রথর্ম জি থার্ক পর্ে প ুঁজ ও েি হয়।  
১০) ‘বগা বসর্ন্তে সর্ে  মাি র্েে গুটি বসর্ন্তে সম্পকে  আর্ি’-কাে কথায় 
বজিাে কী সূত্র খ ুঁর্জ বপর্য়নির্িি?(নির্জ বির্খা) 
১১) ‘একটা সাাংঘানেক কাণ্ড কর্ে বসর্িি’-বক কী কাণ্ড  কর্ে বসর্িি? 



 

 

উ:-বজিাে এই সাাংঘানেক কাণ্ড কর্ে বসর্িি। নেনি বিিনমস িার্মে  এক 
বগায়ানিনিে হার্েে একটা বর্ া বফাুঁ ার্থর্ক নকি টা প ুঁজ সাংগ্রহ কর্ে বজমস্ 
নফকস্ িার্ম গ্রার্মে একটা আট বির্েে বির্ির্ক টিকা নদর্য় োে বান ে 
বিাকর্ক ভয় বপর্ে  বাের্ কর্েনির্িি, আেও বর্িনির্িি বয এখি 
বির্িটিে বসন্ত বোগ বদখা নদর্িও পর্ে আে কখর্িা এই বোগ হর্ব িা।  
১২)বজিাে বকাি ঘটিায় খ ব উৎসানহে হর্য় উর্ঠনির্িি?(নির্জ বির্খা) 
১৩)কে বিে ধ্র্ে বজিার্েে পেীক্ষা নিেীক্ষা ির্িনিি?(নির্জ বির্খা) 
১৪) ‘সাহর্সে সর্ে প্রকাশ কের্িি’-বক,কী সাহর্সে সর্ে প্রকাশ 
কের্িি?(নির্জ বির্খা) 
১৫)বজিাে হাি িা বির্  কী কাজ কর্েনির্িি? 
উ:-বজিাে নির্জে বির্ির্ক নেিবাে টিকা নদর্য়নির্িি। এিা া কার্িে একটি 

গ্রার্মে গনেব মাি ের্দে ও টিকা নদর্য়নির্িি। োর্ে বদখা বগি োর্দে আে বসন্ত 

বোগ হি িা।  
১৬) “আমো োুঁর্ক নিেকাি মর্ি োখব”-োুঁর্ক বির্ে কাে কথা বিা 
হর্য়র্ি?নেনি বকি আমার্দে মর্ি নিেকাি স্মের্ীয় হর্য় থাকর্বি?(নির্জ 
বির্খা) 
 
বান র্ে অভোস কর্ো:- 
১)বাকেেিিা:- মর্িার্যাগী,উৎসানহে,নবদ্রুপ,স্মের্ীয়।  
২)শব্দগুনির্ে য িবেঞ্জি বকািটি?- বসন্ত,আনবষ্কাে, নবশ্বাস, ডািাে।  
 
    
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
               

 


