
Class – 5  

Subject : Bengali (2
nd

 Language) 

Topic :  রাম ও কার্তিক গননল 
আনাচ্য অংলর্ি ‘রানমর ুমর্ত’ গনের একর্ি অংল। এখানন রানমর দুরন্তনার কথাই বা নেনে।  অননক 
র্দননর ুরাননা দুনিা খুব বনড়া রুই মাে ুকুনরর ঘানির কানে ঘুনর ববড়ানতা। রাম ওই মাে দুনিার নাম 
র্দনের্ে কার্তিক ও গননল। রাম বত ওই দুনিা তার বাা মাে। র্কন্তু একর্দন রানমর ববৌর্দ নারােণীর মা 
র্দগম্বরী অর্তর্থনক খাওোবার জনয মাে না বনে রানমরই বাা একর্ি রুই মাে যার নাম কার্তিক – তানক 
ধনর আনন। রানমরই এই বাা মাে কার্তিক গনননলর খবর তার ববৌর্দ নারােণীও জাননতা। তার মা র্দগম্বরী 
বয বই মােই ধরনত বননেন, তা ব জানত না। মাে যখন বতাা  তখন নারােণী বদখ রানমর বাা 
মানের একর্িনক তুন আনা নেনে। এ খবর শুনন রাম বয কী অনাৃর্ি করনব তা বেনব ববৌর্দ েে বনন। 
যথা মনে চ্াকর বোা র্গনে রামনক মাে ধরার কথা বন বদে। রাম ব খবর শুনন এক বদৌনড় বার্ড়নত 
এন বদনখ র্তযই কার্তিকনক নে, গননলনক ধনর আনা নেনে। তখন ব ববৌর্দনক চ্ীৎকার কনর বনত 
থানক বয তার ববৌর্দ বকন অমনোনব তার ‘গননলনক’ ধনর আননা। তারর ব দুুঃনখ ও রানগ মার্িনত উুড় 
নে শুনে নড় াত-া েুুঁড়নত াগ।  
 
অনুলীনীর প্রশ্নগুর্র উত্তর বখ pages 74 – 75  
 
১) ংর্িপ্ত উত্তরধমিীুঃ-  

i. কার্তিক – গননল কানদর নাম?  
ii. ওনদর ানথ রানমর ম্পকি কী?  
iii. বোা, েগা, বনতয – এরা কারা? 
iv. নারােণী রানমর বক ন?  
v. র্দগম্বরী নারােণীর বক ন?  

 
 

২) নীনচ্র লব্দগুর্র অথি বনখাুঃ-  
i. বগািা দুই  
ii. র্ববরণ  
iii. তোগা  
iv. হুকুক  
v. ানড় বাতার াগা  
vi. র্তার্তজ্ঞানলূনয  
vii. বলমাত্র  
viii. ঝনড়র ববনগ  
ix. কািা োনগানর মত  
x. কা কা  
xi. বমনরধনর  



৩) নীনচ্র লব্দগুর্র দ র্রবতিন কনরাুঃ-  
i. র্ববরণ   
ii. খযার্ত  
iii. র্ম  
iv. র্লর্রো  
v. প্রনোজন  

 
৪) নীনচ্র লব্দগুর্র র্বরীত লব্দ বনখাুঃ-  

i. ুনয  
ii. খযার্ত  
iii. েে  
iv. উদযত  
v. কন ার  

 
৫) লূনযস্থান ূরণ করুঃ-  

এমন মে এরূ ( i)______ তাুঁানক (ii) ______ কর্রো তুর্। র্তর্ন (iii) _____ (iv) _____ (v) 
______ ঘর্ো গার মাািা উুঁচু্ কর্রো ধর্রো বর্ো (vi) _____  (vii) ______, র্ক (viii) ______ 
আমার। 

 
৬) বন্ধনীর মধয বথনক র্ ক লব্দর্ি ববনে র্ননে বাকযর্ি আবার বনখাুঃ-  

i. বহুর্দননর ুরাতন বগািা – দুই খুব বনড়া বগানের (কাতা/রুই/ববাো) মাে ঘানির কানে 
বিদাই ঘুর্রো ববড়াইত।  

ii. রাম বর্ত এরা তার বাা মাে এবং নাম র্দোর্ে (েগা/বোা/কৃষ্ণ/বরাম/কার্তিক – 
গননল)।  

iii. নারােণী রানমর (ববৌর্দ/র্দর্দ/মা) ন।  
iv. নারােণী (বার্নরর/র্েতনরর/মননর) কথা জার্ননত ার্রনন না। 
v. নৃতযকাী রানমর ওর (দে/র্নদিে/দরদী) নন।  

 
 
 
 
 
 
 
 


