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★ দার্জি র্িঙের র্িঠি (কর্িতা) : সঙতেন্দ্রনাথ দত্ত 

প্রশ্ন : 

১. আল োচ্য অংশটি কবি সলযযন্দ্রনোথ দলের ল খো ‘দোবজি ব লের বচ্ঠি’ কবিযো লথলক লনওয়ো হলয়লে। 

ক) বিলরোজো রে হ  আকোবশ নী  রে।যো পোহোবি এ োকোয় দূষণ মুক্ত আকোলশ লদখো যোয়। 

খ) পূরোলণ আলে গরুি হ  বিষু্ণর িোহন। (লচ্হোরোর িণিনো দোও)। 

গ) গরুলির পোখোর সোদো নরম পো লকর সোলথ নী  আকোলশর সোদো লমলের কুবচ্র যুও ো করো হলয়লে। 

ে) এটি পবিমিলের দোবজি ব ে স্থোনটির কথো ি ো হলয়লে।কবি এখোলনই মোটি লথলক প্রোয় সোযলশো িুট উঁচু্ লকোলনো স্থোলন বেল ন। 

 

২. আল োচ্য অংশটি.................. 

ক)  োমো অথিোৎ লিৌদ্ধ শ্রমণ লদর কথো িল  হলয়লে।এলদর মলনবি সোধোরণয পোহোবি এ োকোয় থোলক।এখোলন  োমোর মু ুক এই বিলশষ জোয়গোলকই 

লিোঝোলনো হলয়লে। 

খ) পোহোবি এ োকোয় কুয়োশো খুিই সোধোরণ দৃশয।মোলঝ মোলঝই কুয়োশো এলস সি লেলক লদয়। 

গ) িোেোব  রো বচ্রকো  অবিযোত্রী বহলসলি খুি পবরবচ্য। পোহোি লক িো লিলস পোহোলির রহসয উদেোটলন সিসমলয় আগ্রহ প্রকোশ কলরলে।যোই যোলদর 

কথো এলসলে। 

ে) অযীশ দীপঙ্কর এলসবেল ন পযিটক বহলসলি।পোহোলির প্রবয আকষিণ জোলগ সকল র।পোহোি লক িো লিলস শ্রদ্ধোয় অিনয হলয় যোরো এলদর একজন 

হলয় বগলয়বে ।যোই পোহোবি মোনুলষর কোলেও এরো আপন। 

 

৩. আল োচ্য অংশটি............... 

ক) চ্রোচ্র মোলন সমগ্র জগৎ। রুদ্ধ কথোটির মোলন িন্ধ িো িদ্ধ। 

খ) রবেন জগৎ ি লয  এই বিশ্ব জগলযর কথো িল লেন কবি।কয রে যোলয।আকোশ, িু , ি , গোে ইযযোবদ সি বমব লয় বিবচ্ত্র রলের পবরলিশ। 

গ) দৃবি রুদ্ধ কোরণ কুলহব কোর কুহক অথিোৎ কুয়োশো এলস লেলক লদয় মোনুলষর দৃবিপথ। 



ে) সন্ধোয় যখন বনলি যোয় প্রকৃবযর আল ো।অন্ধকোর পোহোবি গৃলহ জ্বল  ওলে বিদ্যযবযক আল ো, দূর লথলকই যো লদলখ মলন হয় লগোটো 
পোহোি জুলি গোাঁ দো িুল র ঝোি িুলটলে 

লস এক অপরূপ দৃলশযর কথো উলেখ কলরলেন কবি। 

 

★ িোকরণ ( text িই লথলক) 

১. সমোথিক শব্দ ( লযলকোলনো বযনলট কলর পি, িযোকরণ  িই লথলক) 

৩. পদোন্তর : মব নযো, উৎসোবহয, বিপু যো, বিবিয ( উের) 

৪. বিপরীয : সোহস, অমব ন, দূলরর, অিোেোব , অনুৎসোহ, ইচ্ছো (উের) 

 

★ িোকরণ  

১. ইাঁদূর টি কুটুরকুটুর কলর জো  কোটলে। 

২. অলনকক্ষণ িলস থোকোর পর লমলয়টি উশখুশ করলয  োগ । 

৩. কুকুরটি রোলগ গরগর করলে। 

৪. রোলগ আমোর গো বর বর করলে। 

৫. িোয়োরলেলস আগুন টো গনগন কলর জ্ব লে। 

৬. দ্যপুলর লিবশ খোওয়োর পর লকমন আইেোই করলে। 

৭. লেল টি কুিমুি কলর বচ্পস খোলচ্ছ। 

৮. অবিলসর িিিোিু লরলগলমলগ গটগট কলর লিবরলয় লগল ন। 

৯. লেোট্ট বিিো েোনোটি চু্কচু্ক কলর দ্যধ খোলচ্ছ। 

১০. পরীক্ষোর সময় পিোর লটবি  টো এল োলমল ো হলয় আলে। 

( এিোলি খুি সহজ িোষোয় িোকযরচ্নো করলয হলি।লদওয়ো শব্দগুব লয লকোলনো াো-কোর,  লা-কোর, বা-কোর িসলি নো।) 

 


