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Answers to Worksheet No.: 2
Date : 20.04.20

বাগধারা (পুনঃপাঠ)
১) রামবাবু সাংসািরক কার�ণ �র�গ িছ�লন , �ছ�লর �ফল করার খব�র �যনআ��ন িঘ পড়ল।
২) সাজ�গাজ িন�য় রমার আিদ�খ�তা �দখ�লই রাগ হয়।
৩) রাম �ধু আকাশ কুসমু ভা�ব, কা�জর কাজ িকছ� ক�র না।
৪) রামবাবু িতন পু�ষ ধ�র �চারাকারবার, তার �ছ�ল ওই উ��র ঝাড় হ�ব, তা�তআরআ��য�র
কী!
৫) মা�ারমশাই এত সদপু�দশ িদ�লন,�কউ �নল না।এ�কই ব�ল উলু ব�ন মু��া ছড়া�না।
৬) পরী�ার খাতায় কীসব িল�খ এ�সছ?...সবই অ�িড�!
৭) ঋিষকাপু�রর মৃত� ��ত িস�নমা জগ�ত ই�পতন হল।
৮) বািড় ভাড়া সময় ম�তা না �দওয়ায় রাম�ক বািড়ওয়ালা অধচ� িদল।
৯) রামবাবু দ'ুহা�ত খরচা ক�র �য অব�ায় এ�স�ছন,এ �তা অ�িচ�া চমৎকারা!
১০) িশবনাথ পি�ত িশ��দরও আঁ�ত ঘা িদ�য় কথা বল�তন।
১১) রা�মর �ভাবইআসর জাঁিক�য় িন�জ�ক জািহর করা!
১২) চািরিদ�ক ক�রানার �াসআর ত� িম বলছ এ �ধু কিলর স���!
১৩) এবার রাম অ�হত�ক অপমান ক�র চ�ল �গল, ত�ব এক মা�ঘ �তা আর শীত যায় না, আিমও
�দ�খ �নব।
১৪) রাম সবসময় ওজন বু�ঝ চ�ল ব�লই �বকায়দায় প�ড় না।
১৫) পু�রা�না রাগ থাকায় যাদব �সিদন রা�মর ওপর একহাত িনল।
১৬) অ� িঠক হ�ব কী ক�র?...সব উ�দার িপি� বু�দার ঘা�ড় চািপ�য়ছ �য!
১৭) কূপম��ক হ�য় ব�স থাক�ল �কা�নািদনই বিহিব���ক জান�ত পারা যায় না।
১৮) দনু�িত থাক�ল �সখা�ন কািজর িবচার কী হ�ব তা সবাই জা�ন।
১৯) রািম কথাটা না বু�ঝই �চঁচা�মিচ জ�ুড় িদল! আ�া কানপাতলা �ছ�ল যা �হাক!
২০) এখন �কা�না দািয়� িন�ত হয় না ব�ল রাম বুঝ�ছ না।যখন সংসা�রর দািয়� িন�ত হ�ব তখন
�টর পা�ব কত ধা�ন কত চাল!

Answers to Worksheet No.: 5
Date :24.04.20



�বাধপরী�ণঃ
১) �বদ�নাথ বাংলা�দ�শর চািদপুর �থ�ক কলকাতা এ�সিছ�লন �িতি�ত হ�য় মা�য়র দঃুখ
�ঘাচা�বন ব�ল।
২) িতিন বাল�ব�ু িব�র কা�ছআ�য় িন�য়িছ�লন। িব��দরআিথ�ক অব�াও খুব খারাপ িছল।
৩) �বদ�নাথ সকা�ল সামান� িকছ� �খ�য় সারািদন কা�জর �খাঁ�জ ঘ�ুর �বড়া�তন। রা�ত িফ�র �ধু
জল �খ�য় ঘিুম�য় পড়�তন।
৪) �িতিদন ক�য়ক মাইল �হঁ�ট চাকিরর স�ান কর�তন ব�ল তাঁর জ�ুতার সকুতলা ��য় �প�রক
ফু�ট িগ�য়িছল। এমিন�তই শরী�রর �িত অব�হলা তাঁর িছল।�প�রক ফু�ট ইন�ফকশ, �র আর
অসহ� য�ণায় এতটাই কািহল হ�য় পড়�লন,�য তাঁ�ক িন�য় য�ম মান�ুষ টানাটানর অব�া হল।
৫) ডা. রায় অথ�াৎ িবখ�াত িচিকৎসক ড. িবধান রা�য়র কথা বলা হ�য়�ছ।

�বদ�না�থর পা অপা�রশন না ক�রই �ধু ওষধু িদ�য় স�ূণ সাির�য় ত� �লিছ�লন ড. িবধান
রায়।

Answers to Worksheet No.: 7
Date :04.05.20

পদপিরবত� নঃ(পুনঃপাঠ)
১)জাগিতক, ২) বায়বীয়, ৩) �ানীয়, ৪) আ�িরক, ৫) উিদত, ৬) ঋণী, ৭)

�ু�, ৮) আহত, ৯) আহায�, ১০) আংিশক, ১১) খিনজ, ১২) �িয়�ু, ১৩) ত�, ১৪) �দিহক,
১৫) �দন� ১৬) পানীয়, ১৭) িব�ধয়, ১৮) �বৗি�ক, ১৯) িব�ান, ২০) পারমাণিবক।


