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Answers to Worksheet No.:2
Date :20.04.20

১)িব�, ) সচল, ৩) �িতকূল, ৪)ভ�, ৫)পতন, ৬)�চ�র, ৭)র�ািন, ৮)�ভজাল, ৯) নীচ,
১০)বিধ��ু , ১১) �াবন, ১২) শা�, ১৩)বীর পু�ষ, ১৪) অ�, ১৫) সরল, ১৬) �ল, ১৭) িশিথল
১৮) সবল, ১৯) সহ�যাগী, ২০)সগুম

Answers to Worksheet No.:4
Date : 22.04.20

�কািনঃ(অধ�ায়ঃ ১)
১)গ�ায়, ২)�ছ�লরা, কাঁচা আম ৩)কম দা�ম িবি� কর�ব, ৪)ভাটার জন�, ৫) বামুনরা, ৬)
পুণ�াথ��দর জামা-কাপড়, ৭) সর�ষর অথবা নার�কল �তল, ৮)িভখারী, ৯) ওল, �থাড়, কল�া
�লবু ইত�ািদ, ১০) �তলচই�ট একটা মাদ�ুরর ওপর, ১১) �ব�াদা, ১২) আই. এ ১৩) সাতটা
বািড়,বড়বাজা�র ঝাড়ন মশলার �দাকান, একটা অি�ন গািড়, ১৪)�ায় সা�ড় িতন মণ, ১৫)
অি�ন গািড়

Answers to Worksheet No.: 5
Date :23.04.20



�কািন-১(ি�তীয় অংশ)
১) কদম ছাট, ২) প�াশ - প�া� বছ�রর ম�ধ�, ৩) ��াট�চর ম�তা, ৪) দলাইমলাই ক�র, ৫)
দ'ুহা�তর �চ�টা িদ�য় মািলশ, ৬) িপ�ঠ তানপুরার ম�তা আঙ�ল চালা�না, ৭) �লাকিট িবি� ধর�ক,
৮) �দ�হর িবপুল ভার, ৯) একজায়গায় দাঁিড়�য়, ১০) �লাকটার শরীরচচ� া, ১১) আই�সা�মি�ক,
ক�ািলস�থিনক, বার�বল ১২) আধ িক�লা �ীর, কুিড়িট লিুচ, গরম ভা�ত �চ�র িঘ। ১৩) িতন�শা
�াম �ীর, প�ন�রাটা লিুচ, আড়া�শা �াম ভাত ও চার চামচ িঘ, রা�ত বা�রাটা �িট, ১৪) বাবা
ক�লরায় ও জ�াঠা অ��লর �রা�গ। ১৫) �লাকটার কনইু নামা�ত পারল না। ১৬) �লাকিট িব�ু ধর�ক
১৭) �দ�হর অিতির� ওজন ১৮) শারীিরক স�মতা ১৯) িছপিছ�প হ�ত, ২০) '�কািন' নামটা
��ন।

Answers to worksheet no : 7
Date: 04.05.20
িবসগ� সি�

১)তপঃ+বন, *৩)মনঃ+ভাব, ৩) সরঃ+বর, ৪) িতরঃ+ ভাব, ৫)
িতরঃ+িহত, ৬)িনঃ+�তজ, ৭)িনঃ+তার, ৮) িতরঃ+কার, ৯) পুরঃ+বাসী,
১০) িনঃ+ি�য়, ১১) িনঃ+�চ�, ১২) িনঃ+রব, *১৪)বিহঃ+কার, ১৫)
দঃু+তর, ১৬) দঃু+গম, ১৬)দঃু+লভ, ১৭) িতরঃ+ধান,
১৮)আ+চয�(িনপাত�ন িস� িবসগ�সি�), ১৯) আিবঃ+কার, ২০)
িনঃ+পাপ
(* িচি�ত উ�র�িলর ���র ন�র যথা��ম (২) এবং (১৩) হ�ব।

Answers to worksheet no : 9
Date: 06.05.20
�কািনঃ অধ�ায় - দইু

১)আম
২)আম
৩)িব�ু ধর
৪) �কািন আর ভাদরু ম�ধ�
৫) কা�লা,িহলিহ�ল ল�া �চহারা
৬)�কািন�ক
৭)আমিট খুব টক িছল তাই।
৮) হলধর বধ�ন
৯) ল�া,�পঁ�প,জবা,চাল- কুম�ড়া
১০) �লাহা িচিব�য় হজম করা যা�ব, অনায়া�স পাঁচ
মাইল হাঁটা যা�ব,সহ�জ ডাল ধ�র �ঝালা যা�ব।



১১) �লাকিট এবং তার �ী লীলাবতী,তাছাড়া ক�য়কিট
�পাষা �বড়াল।
১২) লীলাবতী
১৩) িটপক�ল �সিদন জলআ�সিন তাই।
১৪) �ভ�লা
১৫)�ভ�লা�ক
১৬) ঢলঢ�ল প�া� পরা,�বঁ�ট ও ��পু�
১৭) দপুু�র খাবার সময় হ�য় এ�সিছল ব�ল লীলাবতী
বািড় িফর�ব।লীলাবতী�ক �স ভয় �পত।
১৮) �ীিতশ িসংহ
১৯) হিরচরণ ও তার ��পর
২০) জিুপটার সাঁতার �া�ব।


