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১) ফাঁকা জায়গায় শ� বসাও। 
উঃ) ক) সাথ�ক  জনম  মােগা।    �তামায়  ভােলােবেস  ।  
খ) জািননা �তার  ধনরতন  । 
  আেছ িকনা  রানীর  মতন। 
গ) �কান বেনেত জািনেন  ফুেটের ফুল ,  
 গে�  এমন কের আ�ল, 
ঘ) �কান  গগেন ওেঠ �র  চাঁদ , 
এমন  হািস �হেস । 
ঙ)  আঁিখ  �মেল �তামার আেলা । 
২)স�ক উ�র� �লখ। 



উঃ) ক) 'সাথ�ক জনম আমার' কিবতা� 
িলেখেছন( কিব�� রবী�নাথ ঠা�র  /কিব সু�মার 
রায়)।  
খ)( দশম /নবম)ন�র মাইলে�ান� িতিন �দখেত 
�পেয়িছেলন। 
গ)( পথ /��ন)চলেত চলেত ইংেরিজ সংখ�া িচেন �নেবন। 
ঘ) 'মদুব' শ��র অথ� হেলা (�খালা রাখব/ ব� রাখব )। 
ঙ) সাথ�ক কথা�র অথ� হেলা (স�দ/ সফল )। 
চ)'ইংেরিজ সংখ�া �চনা'গ��র �লখক(শরৎচ� 
চে�াপাধ�ায়/ ঈ�র চ� িবদ�াসাগর )।  
ছ) স�াষণ শ��র অথ� (ঢাকা/ ডাকা  )। 
জ) সাথ�ক জনম ( মােগা /িদিদেগা ) �তামায় ভােলােবেস। 
ঝ)�ধু জািন আমার অ� জড়ুায় �তামার ( ছায়ায় / 
আেলায়) এেস। 
ঞ) কার ধনরতন থােক (কৃষেকর/  রানীর )। 
৩)  শ� �িলর অথ� �লখ। 
উঃ) নয়ন - �চাখ। 
ধন রতন- স�দ। 
তৎপের- তারপের। 
িপতৃেদব- িপতা/বাবা। 
বাঁধা রা�া- পাকা- রা�া। 



৪) নীেচর শ� �েলা িদেয় বাক� রচনা কেরা।  
উঃ) মাইলে�ান-  রা�ার ধাের মাইলে�ান �দখা যায়। 
�িত�া- সকলেকই ভােলা হওয়ার �িত�া করা উিচত । 
চাঁদ- পূিণ�মার চাঁদ খুব সু�র হয়। 
গগন- গগেন কােলা �মঘ সের িগেয় সূয� উেঠেছ। 
আেলা-  �ভােরর সূেয�র আেলা চািরিদক ভের উেঠেছ। 
৫) নীেচর শ��িলর িবপরীত শ� �লখ। 
উঃ) চালািক- সততা। 
��- অ��। 
িনকট- দরূ। 
অবধািরত- অনবধািরত। 
হািস- কা�া। 
৬) নীেচর শ��িল �কান� কী বচন �লখ।  
উঃ) িতিন-  একবচন। 
বই -  একবচন। 
ব�ৃ-  একবচন। 
��িণ - একবচন। 
আপিন- একবচন। 
৭)নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)ঈ�রচ� িবদ�াসাগর মহাশয় তার িপতার সে� �কাথায় 
এেস িক �দখেত �পেয়িছেলন? 



উঃ) ঈ�রচ� িবদ�াসাগর মহাশয়   কলকাতায় আসার 
সময় িতিন রা�ার ধাের  বাটনা বাটা  িশেলরমত একখািন 
পাথর �দখেত �পেয়িছেলন। 
�য �িল হল মাইলে�ান।  
খ) চাঁদ �কাথায় �দখা যায়? কিব কােক ভালবােসন? 
উঃ) চাঁদ গগেন �দখা যায়। 
কিব তার মােক ভালবােসন। 
গ) �ক �থমবার কার সােথ �কাথায় এেসিছেলন? 
উঃ) ঈ�রচ�িবদ�াসাগর �থমবার তার িপতা ঠা�রদাস- 
বে��াপাধ�ায় এর সােথ কলকাতায় এেসিছেলন। 
ঘ) বচন কােক বেল?  
উঃ)�য শ� িদেয় ব�ি� বা ব�র সংখ�া বা পিরমাপ �বাঝা 
যায় �সই শ�েক বচন বেল। 
ঙ) বচন কয় �কার ও িক িক? �েত�ক� বচেনর এক� 
কের উদাহরণ দাও। 
উঃ) বচন দইু �কার- 
একবচন। 
ব�বচন। 
একবচন- বই । 
ব�বচন-গাছ�িল। 
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