
 

১।সঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেখ। 
 

১.১ বসেুকাস নেছেি - (গ্রীক বসিাপনি/ গ্রীক সম্রাি/ মুর বসিাপনি/আরে বসিাপনি)। 
 

উ:-গ্রীক সেনাপতি। 

 

১.২ বিািাই এর চাই -( একঠি সেুজ ঠি়ো/ সেুজ চারাগাে/ সেুজ জামা/ চশমা)। 
 

উ: েবুজ জামা। 

 

১.৩োছের নেক্রম সম মাছের নিমািী পংক্তিঠির রচন়েিা -( মাইছকে মধুসূদি 

দত্ত/ইশ্বরচন্দ্র নেদযাসাগর/ ভারিচন্দ্র রা়ে/বগৌরদাস েসাক)। 
 

উ: ভারিচন্দ্র রায়। 

 

১.৪. মুর বসিাপনি শছের দে সংখযা - (২/ ৩/ ৫/ ৬) 
 

উ:৫। 

 

১.৫. আছেম শছের অর্ থ- (প্রেিথক/ সে থজ্ঞ /অনভযাত্রী /সিযাত্রী)। 

 

উ:েব বজ্ঞ। 

 

2। নিছচর প্রশ্নগুনের উত্তর নিছজর ভাষা়ে বেখ। 
 
 

২.১। "সুখ পাও়ো যা়ে অছিকখানি"- কনের মছি সুখ োছভর উপা়েঠি নক?  

উঃ উদ্ধৃতিতি সনওয়া হতয়তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর "সবাঝাপডা" কতবিা সথতক। 

 

 এই পৃতথবীতি বহু চতরতের মানুতের েমাতবশ।তকউ কাতরার মতিা নয়। হয়তিা একজন 

যার কারতন কতে ভুগতে সেই হয়তিা অপর কাতরার দুঃতের কারন। আেতে মানুে স্বাথ বপতরর 

মতিা তনতজর দুঃে কে তনতয় এিটাই মগ্ন সয অপতরর সবদনায় িার আর প্রান কাতদ না। তকন্তু 

কে – পীতরি একজন যতদ অপরজতনর প্রতি স্বান্তনার হাি বাতডতয় সদয় িতব দুঃে ভাগ হতয় 

যায়। স্বাথ ব িযাগ কতর ভাতোবাোর, েহানুভুতির হাি বাডাতে অতনক্ টা েুে পাওয়া যায়।  



 

২.২।"েনু্ধভাছে উভ়ে বসিাপনির কছর্াপকর্ি িইছি োনগে"-এই কছর্াপকর্ি গছের 

েিিাছক নকভাছে নি়েন্ত্রণ কছরছে? 

উঃ ঈশ্বরচন্দ্র তবদযাোগর রতচি "অদ্ভুি আতিতথয়িা" গতে কতথাপকথতন রি মূর সেনাপতি ও 

আরব সেনাপতির কথা বো হতয়তে। 

 

আরব সেনাপতি ও মুর সেনাপতি এতক অপতরর পতরচয় না সজতনই আতোচনা শুরু কতরন। 

উভতয়র কতথাপকথতনর মাধযতম তনতজতদর পূব বপুরুতের পরাক্রম যুদ্ধ সকৌশতের নানা কথা 

উতঠ আতে। এই কতথাপকথতনর মাধযতম আরব সেনাপতি বুঝতি পাতরন সয মূর সেনাপতি িার 

তপিার হিযা কতরতেন। তকন্তু এেন মুর সেনাপতি িার অতিতথ, িাই তিতন অতিতথর সকান ক্ষতি 

করতবন না। 

 

যার দ্বারা প্রমাতিি হয় আরব সেনাপতি আতিতথয়িা সবাতধ পৃতথবীর অনযানয জাতি অতপক্ষা 

সেষ্ঠ। িারা মতনর রুদ্ধ ভাব কেতনা অতিতথর কাতে প্রকাশ কতরন না। িাতদর শত্রুিার মতধযও 

পরম তমেিার ভাব ফুতট ওতঠ, আর সেেক আমাতদরও এই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হতি বতেতেন। 

 
 

২.৩। মিাভারছির বকাি চনরত্র বকি অপুর সেছচছ়ে বেনশ ভাছো োছগ? 

উঃ তবভূতিভূেি বত্যাপাধযায় রতচি "পতথর পাাঁচােী" উপনযাতে মহাভারতির েমস্ত চতরতের 

মতধয কতি বর চতরেটট অপুর েবতচতয় ভাতো োগতিা। 

 

অপুর মতন হতিা কন ব মহাবীর হতয়ও তচরকাে কৃপার পাে। যুদ্ধতক্ষতে যেন কতি বর রতথর চাকা 

মাটটতি বতে যায় সেই অবস্থায় তনরস্ত্র অেহায় কি বতক অজুবন বান তনতক্ষপ কতর হিযা কতর। 

কতি বর অেহায় ভাতব মৃিুযবরতির ঘটনা তশশু মনতক সবদনায় ভারাক্রান্ত কতর িুেতিা।  

 

িার মতন হয় অেহায় কি ব এেতনা রতথর চাকা সিাোর আপ্রাি সচো করতে।  অজুবন বীর, সে 

রাজয সপে, মান সপে তকন্তু কি ব এি বড বীর হতয়ও অেহায় সে মান পাইতন। তনতজর অজাতন্তই 

অপু কি বতক হৃদয় বীতরর তেিংহােতন বতেতয়তে। অপুর মতি কি ব পরাজজি নায়ক হতেও 

আদশ ববান িাই মহাভারতির েমস্ত চতরতের মতধয কি বতক অপুর েবতচতয় সবতশ ভাতো োগতিা। 

 
 

২.৪। ঠিছির োছে অপু নক নক বরছখনেে? এর মধয নদছ়ে িার চনরছত্রর বকাি নদক 

ফুছি ওছি? 

তবভূতিভূেি বত্যাপাধযায় রতচি "পতথর পাাঁচােী" গতে অপু টটতনর বাতে একটট রিং চটা কাতঠর 

সঘাডা, একটট সটাে োওয়া টটতনর সভাঁপু বা াঁতশ, সগাটা কিক কতড, দুপয়ো দাতমর তপস্তে, 

কিগুতো শুকতনা নাটা ফে, োন কিক োপডার কুতচ প্রভৃতি েম্পতি সরতেতেে। 

 

টটতনর বাতে েিংগৃহীি কতর রাো েম্পতি গুতে সথতক িার চতরে েম্পতকব এই ধারিাই উপনীি 

হওয়া যায় সয, অপু তেে েুবই কেনাপ্রবি, স্বপ্নতবোেী। িার স্বপ্নগুতো িাতক জীবতনর 

প্রতিমুহতূি ব সবাঁতচ থাকার জনয ওর জীবনতক উপতভাগ করার জনয রেদ সযাগাতিা । 


