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আবদলু মািঝর গ� (রবী�নাথ ঠা�র) 
১)নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)১) আবদলু মািঝ �কমন �দখেত িছল? 
 উঃ) আবদলু মািঝর ছূচােলা দািড় কামােনা মাথা �নড়া। 
২) �স িকেসর গ� করিছল? 
উঃ)�স ঝেড়র আর বােঘর আর �িমেরর গ� করিছল। 
৩) ঝেড়র সময় �নকেড় বাঘ টা িক করিছল? 
উঃ)ঝেড়র সময় �নকেড় বাঘ টা গে�র ঘােটর পা�ড় গােছর 
উেঠিছল। 
৪) আবদলু মািঝ িক করিছল? 
উঃ) আবদলু মািঝ �সই বােঘর গলায় কািছর ফাঁস আটেক 
তােক িদেয় �নৗকার �ণ টািনেয় িবশ ��াশ পথ �দড় ঘ�ায় 
পার হেয়িছল। 
৫) কােক িদেয় �ক �ন টািনেয় িছল? 
উঃ)�নকেড় বাঘেক িদেয় আবদলু মািঝ তার �নৗকার �ণ 
টািনেয়িছল।  
৬) দশ পেনেরা ঘ�ার রা�া �দড় ঘ�ায় �পৗেছ িদল �ক? 



উঃ)দশ পেনেরা ঘ�ার রা�া �দড় ঘ�ায় �পৗঁেছ িদল �নকেড় 
বাঘ। যার গলায় আবদলু মািঝ কািছর ফাঁস পিরেয় িছল। 
৭) �িমরটা িক করিছল? 
উঃ) �িমরটা জল �থেক উেঠ এেস কাঁিচ �বেদনীর ছাগলছানা 
�ক জেল �টেন িনেয় িগেয়িছল। 
৮) কাঁিচ �বেদনী িক করিছল? 
 উঃ)কাঁিচ �বেদনী ডা�ায় বেস দা িদেয় বাখাির চাচ িছল। 
তারপের ছাগলেক �িমের �টেন িনেয় �যেত �দেখ �স লাফ 
িদেয় �িমেরর িপেঠ চেড় তার গলায় িদেয় �কাপ িদি�ল। 
৯) এই গে� �কান �কান জীব জ�র নাম আেছ। 
উঃ)এই গে� ইিলশ মাছ, ক�প, �নকেড় বাঘ, �িমর, ছাগল 
ছানার, নাম আেছ। 
১০) গে�র দােনা িগরিগ� কােক বলা হেয়েছ? 
উঃ) গে� দােনা িগরিগ� হেলা �িমর�। 
২)স�ক উ�র� �লখ। 
ক)১) আ�ুল মািঝ �লেখােকর দাদােক (গ�া/ প�া ) �থেক 
ইিলশ মাছ এেন িদত। 
২) ডােনা িগরিগ� হেলা (সাপ / �িমর )। 
৩) আবদেুলর �নৗকা ( তুফােন  /�ঢউেয়) �ডােব �ডােব। 
৪) আ�ুলেক িফরেত হেব ( বাহাদরুগে� / কলকাতায়)। 
৫) িডিঙ মােন (বড় �নৗকা / �ছাট �নৗকা )। 
নীেচর শ��িলর অথ� �লখ। 



খ) আও -এেসা।  
 িজ�াসা  - ��। 
গ� - গ�। 
িবি�ির - িব�। 
গ� - �াম বা মফ�ল। 
িবপরীত অথ� �লখ। ডুেব  -ভােস। 
হািস -কা�া। 
�বেঁট -ল�া। 
�দির -তাড়াতািড়। 
আেগ -পের। 
ল�া - �বেঁট। 
�� -�শষ। 
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