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Worksheet 

Class-3 
ইংেরিজ সংখ�া �চনা। 

�লখক  ঈ�রচ�িবদ�াসাগর। 
 

গে�র সারসংে�প: 
ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর 
ইংেরিজ সংখ�া �চনা গ��েত �লখক িনেজর �ছাটেবলাকার 
জীবেনর কথা বেলেছন।বালক ঈ�র চ� তার িপতার সে� 
�থমবার �াম �থেক কলকাতায় আসার সময় পেথর 
মাইলে�ান �দেখ ইংেরিজ সংখ�া �চেনন। �সই সত� কািহনী� 
এই গদ�াংেশর িবষয়ব�। িতিন পেথর ধাের বাটনা বাটা 
শীেলর আকৃিতর পাথর �দেখ �কৗতূহলী হেল তার িপতার 
কাছ �থেক জানেত পাের �য পাথর �র নাম মাইলে�ান, এই 
শ�� এক� ইংেরজী শ� যার অথ� হেলা পেথর দরূ� �ক 
িনেদ�শ করার জন� অথ�াৎ পথিনেদ�শক। পাথর পেথর দরূ� 
�ক িনেদ�শ করা হয় পেথর দরূ� �ক �বাঝােনা হয় এই 
পাথেরর গােয় �লখা সংখ�া িদেয় �েত�ক পাথেরর গােয় 



�িমক সংখ�া �কাথায় থােক এবং এই মাইলে�ান আধে�াশ 
অ�র  অথ�াৎ আিথ�ক যাবার পর এই পাথর� মা�েত িকছুটা 
�পাঁতা থােক যা �দেখ  লে�� বঝুেত পারেব তারা কলকাতা 
�থেক কত দেূর আেছ।সামেনর মাইলে�ান�েত ১৯ �লখা 
িছল �সই �দেখ িতিন ইংেরিজ ১ ও ৯ সংখা দ�ু িচেন িনেলন। 
এরপর পেথ চলেত চলেত ইংেরিজর অন� সংখ�া�িল িতিন 
িচেন  িনেয়িছেলন খুব সহেজ। ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর বাবা 
তােক পরী�া করার জন� এক� মাইলে�ান না �দখেত িদেয় 
পের কত সংখ�া �লখা আেছ অন� মাইলে�ান�েত জানেত 
চাইেলন, বালক ই�রচ� বলেলন �য সংখ�ায় ভুল আেছ 
কারণ তার মেত এক� সংখ�া বাদ পেড়েছ, এই কথা �েন 
তাঁর  বাবা বঝুেত পারেলন �য �স ইংেরিজ সংখ�া িশেখ 
িনেয়েছন খুব সহেজই। তাই িতিন খুব খুিশ হেয়িছেলন। 
গ��েত বালক ঈ�রচে�র �থমবার �াম �থেক কলকাতায় 
আসার সময় খুব সহেজ ইংেরিজ সংখ�া না পেড়ই িচেন 
�নওয়া �য �মতা �স� আমরা এই গ��েত বালক 
ঈ�রচে�র �মতার মেধ� িদেয় পিরচয় পাই। এই গ��র 
মেধ� িদেয় আমরা �শখার ই�া থাকেলই �শখা যায়, জানা 
যায় তা আমরা জানেত পাির। 
গ��েত িকছু ���পূণ� শে�র অথ� িনেচ �দওয়া হল। 



বাঁধা রা�া -পাকা রা�া ��র -পাথর �কৗতুহলািব� -আ�হ 
সহকাের  
িপতৃেদব -িপতা, বাবা । আধ- আধখানা, অেধ�ক। অংক 
-সংখ�া।  
�খাদা -�খািদত। 
 তৎপের -তারপের। 
অন�'র - তারপর। 
�িত�া- শপথ।  
আর� -��।  
�েম�েম -পরপর।  
স�াষণ -ডাকা। 
যথাথ� -�কৃত। 
অবধািরত -িনি�ত। চালািক -চতুরতা। 
িনিম� -জন�।  
�কৗশল- ফি�। সমিভব�াহারী- স�ী। অিতশয় -খুব। 
আ�ািদত-আনি�ত/ 
পুলিকত। 
��- পির�ার। 
 
১) িনেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)�ক �থমবার কার সােথ �কাথায় এেসিছেলন? 



Keyword -ই�রচ� িবদ�াসাগর। তাঁর িপতা। 
কলকাতায়। 
খ)�কাথায় এেস িতিন রা�ার ধাের িক �দখেত �পেয়িছেলন? 
Keyword -শহের কলকাতায়। মাইলে�ান। 
 
গ)মাইলে�ান িক?  
Keyword -রা�ার দরূ� �মেপ �য পাথের সংখ�া �লখা হয় 
অথবা �খাদাই করা পাথর। 
 
ঘ)�ক এবং িক �িত�া কেরিছেল িছেলন? 
Keyword -ই�রচ� িবদ�াসাগর। 
পথ চলেত চলেত ইংেরিজ সংখ�া িশ�া �নেবন। 
উঃ)কত ন�র মাইলে�ান� িতিন �কাথায় �দখেত 
�পেয়িছেলন? 
Keyword - 
দশম মাইলে�ান। 
 মনেবড় চ�। 
 
চ)রা�ার ধাের মাইলে�ান �দখার সময় ঈ�রচে�র িপতা 
তােক কত ন�র মাইলে�ান �দখেত �দনিন? 
Keyword - 



ষ� মাইলে�ান। 
২)িনেচর শ��িলর অথ� �লখ। 
বাঁধা রা�া - 
হাস�মেুখ - 
তৎপের - 
স�াষণ - 
িপতৃেদব- 
 
৩) িনেচর শ��িলর িবপরীত শ� �লখ। 
িনকট-দরূ। অবধািরত- 
অনবধািরত। 
চালািক-সততা। 
��-অ��। 
 
বািড়র কাজ : 
পৃ�াসংখ�া:৫২  
2) খ) ঘ) ঙ) । 

*********** 
 
 



 


