
Welland Gouldsmith School, Bowbazar 

Class 8  

Subject  Bengali 2nd language 

Answers 

গল্প 

অভাগা সঙ্গী    শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    

 

( সব উত্তট্রর keywords দেওয়া হল।নিট্েরা যথাযথ বাক্য বানিট্য় দলখার দচষ্টা ক্র।) 

 

১. আল োচ্য অংশ টি কথোশশল্পী শরৎচ্ন্দ্র চ্লটোপোধ্যোয় রশচ্ত ‘অভোগো সঙ্গী' গল্পোংশ থথলক গৃহীত। 

ক) আউশ ফুল র বড় গোছ। 

খ) যলশোদো ববষ্ণবী শিলের বোশড়র উল োলি এই গোছটি  োশগলয়শছ । 

গ)গোলছর শিলচ্ তোর স্বোমী থবোষ্টম  োকুলরর সমোশধ্ শছ ।স্বোমীর মৃতুযর পর তোর মলিোহোশর থদোকোি ( বর্ণিো দোও) চ্োশ লয় তোর শফি কোটত। 

ঘ) কথলকর কোলছ গোছটি তোর কুশড় পঁশচ্শ বছর আলগর থছোটলব োর সৃ্মশতর অঙ্গ।শক কথো তোর মলি পলড় থ খ। 

২. আল োচ্য অংশটি..... 

ক) থবোষ্টম  োকুলরর শবধ্বো স্ত্রী ও শিিঃসঙ্গ, শিিঃসন্তোি রমর্ী। 

খ) খলড়র চ্ো োয় থছোট কুটির।সোমলি উল োি,কশির থবড়ো শদলয় থঘরো থোকত পশরষ্কোর শিকোলিো উল োিটি। থসখোলি মস্ত আউশফুল র 
গোছ।এই গোলছর শিলচ্ই তোর স্বোমীর সমোশধ্। 

গ) বহুশদি পর কথক যখি শিলচ্র থচ্িো থচ্ৌহশির মলধ্য থফলর, তখি যলশোদো মৃতুয ঘলটলছ।মোিুলের অভোলব তোর ঘরটি পুলরোপুশর ধূ্শ সোৎ 
হয়শি।শকন্তু হোেোর শছদ্র হলয় যোওয়ো খুব পুলরোলিো খলড়র চ্ো টি থভলে পলড়লছ সোমলি।শিকোলিো উল োিটি এল োলমল ো। 

থকউ িো থোকোয় এই দুদণ শো হলয়শছ  ঘরটির। 

ঘ) থসখোি থথলক যলশোদোর আদলরর ধ্ি কুকুরটি কঙ্কো সোর অবস্থোয় থবশরলয় এলসশছ ।এখোলি শবস্তোশরত থ খ। 

৩. আল োচ্য অংশটি.... 

ক) যলশোদোর কুকুরটি, যোর গ োর ফু কোটো বগ স টি যলশোদোর বোিোলিো। 



খ) থস তখম থোকশছ  থ্শোদোর পশরতযক্ত(বর্ণিো) ঘরটিলত। 

গ) কুকুর টি অলিকশদি ভো  থখলত পোয়শি।তোই তোর থচ্হোরো কঙ্কো সোর হলয় শগলয়শছ । যলশোদোর আদলর থস বোইলরর েগলতর সোলথ 
 ড়োই করলত থশলখশি।তোই শিলে খোবোর থেোটোলতও পোলর িো। 

ঘ) কথক যখি থফরোর েিয পো বোড়োয় তখি কুকুরটি তোর শপছু থিয় শকছু দূর। তোরপর থথলম এক অবযক্ত দৃশষ্টলত থস থচ্লয় 
থোলক।হয়লতো বো কথলকর মলধ্য থস খঁুেলত থোলক তোর ভো বোসোর মোিুেটিলক।কুকুরটির এই অলপক্ষো থকোলিোশদি পূরর্ হলব িো।কথক 
আবোর চ্ল  যোশিল ি অেোিো পলথর সন্ধোলি, থসখোলি কথলকর েিয থকউ অলপক্ষো কলর থিই ঠিক ওই অভোগো কুকুরটির মত। 

 

★ পাঠ্য বই এর বযাক্রণ : 

১. শব্দাথথ(উত্তর) 

হোশরলয় থগলছ যো, থতোেোলমোদ, উল োলি, অলপক্ষো, ধ্বংস, হ োৎ, শবরুদ্ধ মত, তযোগ কলরলছ এমি, খোশ , জ্বো োতি,  অশধ্কোরহীি প্রলবশ 

২. পোন্তর (উত্তর) 

পশরচ্য়, অপরোধ্ী, মোশ িয, পশরতযোগ,  অভযস্ত 

৩. বাক্যরচিা নিট্ে ক্র। 

★ বযাক্রণ : 

১. নবপরীত শব্দ (উত্তর) 

পরোেয়, অসোড়, বযয়, মরর্, সন্ন্যোসী, মৃত, বৃশদ্ধ, মূখণ, িযোয়, অন্ধকোর 

২. পোন্তর (উত্তর) 

জ্ঞোিী, পোপী, আল োশকত, থমঘ ো, দশরদ্র 

৩. বাগধ্ারা (বাক্য নিট্ে ক্র) 

• পট  থতো ো (তুিোলথণ মৃতুয) 
• অগস্তয যোত্রো (মৃতুয) 
• শভলে থবড়ো  (ভণ্ড) 
• হোতটোি (চু্শরর অভযোস) 
• কপো  থফরো (ভোগয সুপ্রসন্ন্) 

*****************  



 


