
Class :5 

Subject :Bengali (2nd Language)  

Topic:সদা সত্য কথা বলিবব  

১.এই রচনাটি মন্মথ রাব়ের একটি নাটিকা।  

2.এই নাটকটিবত্ মূিত্ লত্নটি চলরবে আমরা দদখবত্ পাববা যারা হবিা দুই ভাই যাবদর মবযয বড় ভাই হি 

মনু্ট ও দ াট ভাই হি পলু্ট এবং এক যুবক এর ভূলমকা উপলিত্ ল ি লত্লন হবিন আসবি পুলিশ।  

৩.পলু্টর দাদা মনু্ট একলদন ভাইবক দশখা়ে দয সব সম়ে সলত্য কথা বিা উলচত্ এবং না ববি দখবি চুলর 

করা হ়ে। 

৪.মনু্ট পলু্টবক এই যরবনর কথা ববিল ি কারণ পলু্ট মনু্টর না রসব াল্লা না ববি দখব়ে দেবিল ি ত্াই।   

৫.পলু্ট অনযা়ে করার জনয মাে চা়ে ও ববি দয দস আর দকানলদনও অমন অনযা়ে কাজ করববনা ববি 

প্রলত্জ্ঞা কবর।  পলু্টবক পড়াবশানা করবত্ ববি দাদা মনু্ট দরশন আনবত্ যা়ে।  

৬.এমন সম়ে একজন যুবক ত্াবদর বালড়বত্ দ াবকন এবং পলু্ট দক ত্ার দাদা দকাথা়ে দ ব  জানবত্ চান। 
লত্লন আরও জানবত্ চান দয পড়বত্ বালড়বত্ কজন দিাক থাবকন?  

৭.দযবহতু্ পলু্ট দাদার কাব  প্রলত্জ্ঞা কবরল ি দয দস আর দকানলদনও লমবথয কথা বিবব না ত্াই দস সলত্য 
কথাই ববি দয বালড়বত্ 5 জন থাবক মা-বাবা ও ত্ারা লত্ন ভাই দ াট ভাই  লবলু্ট আর মা-বাবা ভারত্ 
দশশন দেবন কবর ঘুরবত্ দ ব ন এবং ত্ার পরীক্ষা আব  ববি দযবত্ পালরলন ত্াই সব লমলিব়ে  ত্ারা 5 জন 

থাবক।  

৮.এমন সম়ে দাদা দরশন দদাকান দথবক লেবর আবস।  আসবি মনু্ট ভুব়ো দরশন কার্শ  রাবখ।  এবং 5 
জবনর জা়ে া়ে দশ জবনর দরশন  দত্ািার মবত্া সামালজক অপরায কবর কবর দস।  

৯.মনু্ট দরশন দদাকান দথবক লেবর এবস ঐ যুববকর কাব  যরা পবড় যা়ে কারণ যুবকটির কাব  দস লমথযা 
কথা ববি দয ত্াবদর বালড়বত্ 10 জন দিাক থাবক ত্াবদর দরশন কার্শ ও  দশজবনর যুবক ভদ্রবিাকটি আসবি 

পুলিশ দস পলু্টর দাদাবক ভুব়ো দরশন কার্শ  রাখার  সামালজক অপরাবযর জনয থানা়ে লনব়ে যান।  

১0.নাটযকার বিবত্ চান দয বড়রা দ াটবদর চলরে  ঠবনর জনয ভাবিা লশক্ষা দদবার আব  লনবজরাও দযন 

দকান অনযা়ে অপরাবয দদাষী না হ়ে।  

ক.লনবচর প্রশ্নগুবিার উত্তর দাও : 

১.নাটবকর ঘটনাগুবিা দকাথা়ে ঘবটব  দসখাবন ত্খন কারা ল ি?  

২.পলু্ট আর মনু্টর মবযয লক সম্পকশ ? ত্াবদর মবযয দক বড়? পলু্টর ব়েস কত্?  

৩.পলু্ট লক দদাষ কবরল ি?  



৪.মনু্ট পলু্টবক লক শালি লদি?  

 

৫.পলু্ট লক প্রলত্জ্ঞা করি?  

৬.যুবক ভদ্রবিাকটি দক? লত্লন পলু্ট দদর বালড় এবসল ি দকন?  

৭.লত্লন মনু্টবক দকাথা়ে লনব়ে দ বিন? দকন?  

খ.লনবচর শব্দগুলির অথশ দিখ : 

১.আবশপাবশ  

২.দঘারাবেরা  

৩.েযািেযাি 

৫.সত্যবাদী  

৬.খািাস  

৭.অপরায  

 .লনবচর শব্দগুবিার লবপরীত্ শব্দ দিখ : 

১.সত্য 

২.বসবত্  

৩.পাপ  

৪.ভ়ে  

৫.রস  

৬.কাাঁদবি  

৭.দদলর  

 


