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Answer Sheet 

 

1. উৎসব ববষয়ক একটি অনুচ্ছেদ বা Paragraph লেচ্ছ া বনচ্ছের ভাষায় । 
 লেমনঃ – সরস্বতী পূো  

 

 

সরস্বতী পূো 

 

দেবী সরস্বতী হলেন ববেযার দেবী । মাঘ মালসর পঞ্চমী বতবিলত এই পূজা হয় ।দেবী 

সরস্বতীর কালে সব োত্রোত্রী ববেযাোলের জনয প্রাি থনা কলর । দেবী সরস্বতীর গালয়র 

রঙ সাো । বতবন দেতপলের উপর বলস িালকন। দেবীর বাহন রাজহা াঁসও সাো । দেবীর 

এক হালত িালক বীণা, অপর হালত বই । এই কারলে দেবীর আর এক নাম হে শুভ্রা । 

সরস্বতী পূজায় বিশু ও বকলিার-বকলিারীলের আনলের সীমা িালক না ।প্রবতটি সু্কে ও 

অবিকাাংি বাবিলত পূজার আলয়াজন করা হয়। পূজার বেন দেলেলমলয়রা খুব দোলর 

উলে স্নান কলর পূজার আলয়াজন শুরু কলর দেয় । দকউ ফুে দতালে, দকউ ফে কালি, 

দকউ োকুর সাজায় । পুলরাবহত মিাই পুদজা কলরন । উপবাস দিলক দেলেলমলয়রা 

েক্তিেলর দেবীর পালয় অঞ্জবে দেয় । অলনক সু্কলেই খাওয়া-োওয়ার আলয়াজন করা 

হয়। বেনিা দবি আনলে দকলি যায় । পলরর বেন সকালে েবিকম থা ও ববলকলে প্রবতমা 

ববসজথন দেওয়া হয়।। 
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2. ঋতু ববষয়ক একটি অনুচ্ছেদ বা Paragraph লেচ্ছ া বনচ্ছের ভাষায় । 
 লেমনঃ – বষ ষাকাে 

 

 

বষ ষাকাে 

আমালের দেলি েয়টি ঋতুর মলিয বর্ থা হে বিতীয় ঋতু । গ্রীলের পলরই আলস 

বর্ থাকাে। আর্াঢ়-শ্রাবণ এই েুটি মাস বর্ থাকাে । এই সময় আকাি কালো দমলঘ ঢাকা 

িালক, ঘন ঘন ববেুযৎ চমকায়, ঝম্ঝম্ কলর বটৃি পলি, দমলঘর গজথন দিানা যায় । 

নেী-নাো, খাে-ববে, পুকুর-দ াবা জলে েলর ওলে । কখনও কখনও হাল্কা দরােও 

ওলে। রাস্তাঘালি এ সমলয় প্রায়ই জে জলম যায় । গ্রালমর পলি কাো হয় । তলব 

গােগুবে এই সময় সবুজ পাতায় েলর ওলে । কেম, দকতকী, জুুঁ ই প্রেৃবত ফুে এ সময় 

দফালি । আমালের দেলি বর্ থার সময় চালর্র কাজ দববি হয় । সারা বেলরর জলের 

দযাগান বর্ থাকােই বেলয় িালক । বর্ থাকালে বনচু জায়গায় বটৃির জে জলম যায় । আর 

তা দিলক মিা, মাবে প্রেৃবত জন্মায় এবাং নানা রকম দরাগ দেখা দেয় । আমািা, 

িাইফলয় , মযালেবরয়া প্রেৃবত দরাগ এই সময় দববি হয় । বর্ থাকালে দববি বটৃি হলে 

বনযা হয় । বনযার জলে মাে-ঘাি  ুলব যায়, বহু বাবি-ঘর দেলস যায় । বর্ থা আমালের 

বকেু ক্ষবত করলেও উপকার দববি কলর । বর্ থা আমালের অবত প্রলয়াজনীয় একটি 

ঋতু।    
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