
১ ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেছ ো : 

 

১.১ তপছির বে ো বে গল্পঠি ‘সন্ধ্যোতোরো’ পত্রিকো়ে েোপো হছ়েনেে— 

ক) রাজা ও রানি। 

খ) অ্যাকনিডেন্ট 

গ) প্রথম নিি 

ঘ) সু্কডে ভরনি হওযার নিডির অ্নভজ্ঞিা 

 ১.২ পোিয ‘অসু ী একজি’ কনেতোঠির অিুেোিক 

ক) শঙ্খ ঘঘাষ 

 ) িেোরুণ ভট্টোচোে য 

খ) উৎপেকুমার বিু 

ঘ) মািডবন্দ্র বড্যাপাধ্যায 

 ১.৩  ‘আনিকো’ কনেতোঠি রেীন্দ্রিোথ িোকুছরর বে কোেযগ্রছে রছ়েছে— 

ক) মািিী 

খ) নিত্রা 

গ) পিপুি 

ঘ) নিডবিয । 

 ১.৪ ‘েোেু কুইে ড্রোইভোরস’কথোঠি েেছতি— 

ক) ওযাটারমযাি 

 ) ের্য কোজযি 

গ) উইনেযাম ঘজান্স 

ঘ) উইনেযাম ঘহনটিংি 

  

১.৫  বে কোেযগ্রেঠি শঙ্খ ব োছের বে ো ি়ে— 

ক) নিি ও রোত্রি 

খ) নিিগুনে রািগুনে 

গ) পাাঁজডর িা াঁড়ের শব্দ 

ঘ) ধ্ূম ঘেডগডে হৃৎ কমডে 

 

২. কম-বেনশ ২০ঠি শছের উত্তর বেছ ো : 
 

২.১ বকোি্ কথোঠি শুছি তপছির বচো  মোছে যে হছ়ে নগছ়েনেে? 



উঃ- িপডির ধ্ারণা নেে ঘেখকরা ঘবাধ্ হয অ্িয জগডির মািুষ। িাই একজি ঘেখকডক িামডি 

ঘেডক ঘিখা িার কাডে এক স্বপ্নপূরডণর মি নেে। ঘিকারডণই ঘোটাডমডিা বই ঘেডখি আর ঘিই 

বই োপা হয শুডি িপডির ঘিাখ মাডব েডের মি হডয নগডযনেে। একজি িনিযকার ঘেখক'-ঘক ঘে 

এভাডব িামডি ঘেডক ঘিখা িম্ভব ঘিটাই িপডির কাডে অ্নবশ্বািয নেে। 
  

২.২ ‘অসু ী একজি’ কনেতোঠি পোেছেো বিরুিোর বকোি্ কোেযগ্রছের অন্তগ যত? 

উঃ- অ্িুখী একজি কনবিাটট পাবডো ঘিরুিার " Extravagaria কাবযগ্রডের অ্ন্তগ েি 
  

২.৩ ‘হোনরছ়ে েোও়েো কোনে কেম’ প্রেছন্ধ্ প্রোেনন্ধ্ক বেছেছেেো়ে কোর বে ো জযোনমনত 

পছ়েনেছেি েছে জোনিছ়েছেি? 

উঃ-হানরডয োওযা কানে কেম প্রবডে, প্রাবনেক " ব্রহ্মডমাহি মনিক " জযানমনির বই পড়েডেি বডে 

জানিডযডেি। 

২.৪ ‘আনিকো’ কনেতো়ে নিছির অনন্তমকোে কীভোছে ব োনেত হছ়েনেে? 

উঃেখি ওপনিডবনশক েুণ্ঠিকারীরা এে আনিকার আনিম অ্েকার ঘভি করডি িখন্নঅ্শুভ 

ধ্বনিডি ঘঘানষি হে নিডির অ্নন্তমকাে 

  

২.৫ ‘আ়ে আছরো বেেঁছে বেেঁছে থোনক’ কনেতো়ে কনে ‘পোছ়ে পোছ়ে নহমোিীর েোেঁে’ েেছত কী নিছিযশ 

কছরছেি? 

উঃ  'নহমািী' অ্ে োৎ িুষারাবৃি কটিি পে অ্ে োৎ িাধ্ারি মািুডষর জীবডি এনগডয োওযার রাস্তা 

কটিি িুষারাবৃি। 

 

৩. প্রসঙ্গ নিছিযশসহ কম-বেনশ ৬০ঠি শছের মছেয উত্তর বেছ ো : 
 

 

৩.১ ‘ওর হছে।'—েক্তো বক? বকি তোর এমি মছি হছ়েছে? 

উঃ-আশাপূণ ো ঘিবী রনিি জ্ঞািিকু্ষ গডে, উি্ধ্ৃি উক্তিটটর বিা হডেি িপডির ঘোট ঘমডিা মশাই। 

গডের প্রধ্াি িনরত্র িপি ঘোট বযি ঘেডকই ঘি গে নেখডি খুব ভাডোবাডি, িপডির বযডির 

ঘেডেডমডযরা ঘেিব গে নেখডি পাডর, ঘেমি রাজা রািীর গে, খুি-জখডমর গে প্রভৃনি নকন্তু িখি 

িাডির বযানিক্রম , িপি নেডখ ঘেেে িার সু্কডে ভনিে হওযার প্রেম নিডির অ্নভজ্ঞিা ও অ্িুভূনি, 

ঘেখক ঘমডিার এ বযাপারটট ব়েই ভাডো োডগ, এবিং িার পরই নিনি আডোিয উক্তিটট কডর বডিি। 
  

৩.২ ‘অসু ী একজি’ কনেতো়ে কোর মোথোর উপর েেরগুনে বকি পর পর পোথছরর মত বিছম 

এছসনেে? 

উঃ- কনব অ্ডপক্ষায িা াঁন়েডয োকা ঘিই ঘমডযটট মাোয বেরগুডো পরপর পােডরর মডিা ঘিডম 

এডিনেে, কারণ কনব িার ঘপ্রনমকাডক জািািনি ঘে নিনি কখডিাই আর নেডর আিডবিা, নকন্তু জীবি 

ঘিা আর ঘেডম োডকনি, বৃটিডি কনবর পাডযর িাগ মুডে ঘগডে, এবিং ঘাি জডেডে রাস্তায ,কনবর 

অ্ডপক্ষায িা াঁন়েডয োকা ঘমডযটটর কাডে িময ঘকডটডে বহু ধ্ীডর, নবষন্ন বেরগুডো িাাঁর কাডে 

পােডরর মডিাই ভারী আর কিকর। 

  

৩.৩ ‘আমরো নভ োনর েোছরোমোস।–“আ়ে আছরো বেেঁছে বেেঁছে থোনক’ কনেতো়ে কনের এমি 

মন্তছেযর কোরণ নেছেেণ কছরো। 



উঃ-আয আডরা ঘবাঁডধ্ ঘবাঁডধ্ োনক কনবিাটটডি শঙ্খ ঘঘাষ , আমরা নভখানর বাডরা মাি বেডি , কনব 

মািুডষর নিিযিশার কো িুডে ধ্ডরডেি, কনব ঘবাঝাডি ঘিডযডেি মািুষ িািা প্রনিকুেিা েুগ েন্ত্রণার 

ক্ষি , অ্িহযিা নিডয ঘবাঁডি আডেি। পৃনেবীর ইনিহাডি েুডগর বিে হডেও িাধ্ারণ নিঃস্ব মািুডষর 

ঘরাজিামিা নিরকাে এনক , িারা িুঃডখর ভার বডয িীি িনরডের মডিাই কাটায জীবি। িাই কনব 

এমি মন্তবয কডরডেি। 
  

৩.৪ ‘উদ্ভ্রোন্ত আনিম েুছগর কথো ‘আনিকো’ কনেতো়ে কীভোছে উনিন ত হছ়েছে? 

উঃ- আনিম েুডগ মহানবশ্ব িো আমাডির পৃনেবী নেে অ্শান্ত, ধ্ীডর ধ্ীডর িা শান্ত হয। ঘি িমডয িব 

কটট মহাডিশ নেে একই ভূখডের অ্ন্তগ েি। এরপর নবনভন্ন মহাডিশ িাডির মূে ভূখন্ড ঘেডক আোিা 

হডয োয এবিং িশস্ত্র মহাডিশ নহডিডব আত্মপ্রকাশ কডর, এভাডব  িৃটির েুডগ স্রিা েখি বারবার 

নিডজর িৃটি ঘভডে-িুডর নিখুাঁি কডর গ়োর ঘিিায রি, িখি উত্তাে িমুে প্রািযডিশ ঘেডক আনিকা 

মহাডিডশর ভূখেডক আোিা কডর নেনিডয নিডয নগডযনেে। 
  

৩.৫ ‘আনম বে োছি কোজ কনর বসিো বে োছেন র আনপস। বসই আনপছসর নচি বে ক কীভোছে 

উপস্থোনপত কছরছেি? 

উঃ- প্রাবনেক শ্রীপাে জানিডযডেি নিনি ঘেখাডেনখর অ্নেডি কাজ কডরি, নকন্তু ঘিখাডি কাডরা 

হাডি কেম ঘিই, িকডেই বডি োডক কম্পিউটাডরর িামডি, নকডবােে নিডয প্রনিটট অ্ক্ষর অ্িাযাডি 

নেডখ ঘেডেি, অ্নেডি কনব ো়ো আর ঘকউই ঘিমি কেম বযবহার কডরি িা, কনবর অ্নেডির 

প্রডিযডকই ঘেখক নকন্তু িাডির হাডি কেম ঘিই। 
  

৪. িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর নিছজর ভোেো়ে বে  (কম-বেনশ ১৫০ শে) : 

 

৪.১‘পৃনথেীছত এমি অছেৌনকক  িিো ও  ছি?’—বকোি্  িিোছক ‘অছেৌনকক’ আ যো বিও়েো 

হছ়েছে? বসই  িিোর প্রনতত্রি়েো কী হছ়েনেে, ‘জ্ঞোিচকু্ষ’ গল্প অিুসোরছণ েুত্রিছ়ে িোও। 

উঃ-  িপি একজি অ্েবযস্ক নকডশার, ঘেখকরা ঘে িাধ্ারণ পৃনেবীর মািুষ িা ঘি নবশ্বাি করি িা। 

িার ঘেখক ঘমডিাডক স্বিডক্ষ ঘিডখ িপডির ভ্রান্ত ধ্ারণাটা োয। িারপর ঘি নিডজও গে ঘেখার 

উৎিাহ পায। নিি িোর নিাঁন়ে ঘডর বডি ঘি একটট আস্ত গে নেডখ ঘেডে। িপডির বযডির 

ঘেডেডমডযরা ঘেিব গে নেখডি পাডর, ঘেমি রাজা রািীর গে, খুি-জখডমর গে প্রভৃনি নকন্তু িখি 

িাডির বযানিক্রম , িপি নেডখ ঘেেে িার সু্কডে ভনিে হওযার প্রেম নিডির অ্নভজ্ঞিা। িপডির গে 

ঘেখার কো জািডি ঘপডর িার ঘোডটামানি গেখানি একরকম ঘজার কডরই িুডে ঘিয 

ঘোডটাডমডিার হাডি। নিনি গেটটর প্রশিংিা কডরি এবিং িেযািারা পক্তত্রকায িা োপাডিার 

প্রনিশ্রুনি ঘিি। এরপর বান়ের ঘোকজডির িাট্টা ও ইযানকের মডধ্যই িপি িার ঘেখা গেটট োপার 

অ্ক্ষডর ঘিখডি পাওযার আশায। নিি গুিডি োডক। এনিডক নিি িডে োয, িপডির ঘেখা গেটট 

প্রকানশি হয িা। এ নবষডয ঘি েখি হাে প্রায ঘেড়েই নিডযডে িখিই একনিি িার বান়েডি 

ঘোডটামানি ও ঘমডিার আগমি হয িেযািারা পক্তত্রকা হাডি নিডয। ঘিখাডি ঘি নিডজর ঘিাডখ 

ঘিডখ, ঘেখকিূনিডি িার িাম প্রকানশি হডযডে—প্রেম নিি’ (গে), শ্রীিপি কুমার রায। এই 

ঘটিাটট িপডির কাডে অ্ডেৌনকক বডে মডি হয। 

৪.২ ‘আ়ে আছরো বেেঁছে বেেঁছে থোনক’ বকোি্ কোেযগ্রছের অন্তগ যত কনেতো? কনেতো়ে এই আহ্বোি 

ধ্বনেত হছ়েছে বকি? 



উঃ- আয আরও ঘবাঁডধ্ ঘবাঁডধ্ োনক- কনবিাটট িমিামনযক কাডের অ্িযিম ঘেষ্ঠ কনব শঙ্খ ঘঘাডষর 

‘জেই পাষাণ হডয আডে' কাবযিিংকেি ঘেডক গৃনহি হডযডে।  

'আয আডরা ঘবাঁডধ্ ঘবাঁডধ্ োনক' কনবিায বিেমাি পৃনেবীর িাধ্ারণ মািুডষর নবপন্নিার কো িুডে ধ্রা 

হডযডে। পৃনেবী জডু়ে অ্ডস্ত্রর প্রনিডোনগিা ও রাষ্ট্রডিিাডির স্বাে ে-িিংঘাডির বনে হডি হডে িাধ্ারণ 

নিরীহ মািুষডক। নবপন্ন মািুষডক ঘবাঁডি োকডি হডে েুডের আশঙ্কা নিডয। অ্েি আমাডির 

ঘকাডিানিডকই োওযার পে ঘিই। আমাডির "োি পাডশ ধ্ি" আর "বা াঁডয নগনরখাি"। 

 

েুডের অ্নিবাে ে পনরণনিডি পৃনেবী জডু়ে মৃিুয হডে মািুডষর, মৃিুয হডে নশশুডির। এই পৃনেবীর 

ঘকাোও আমাডির জিয নিরাপি আেয ঘিই। ইনিহাি আমাডির কো বডে িা। ইনিহাডির পািায 

িাধ্ারণ মািুডষর ঘকাডিা অ্ক্তস্তত্ব ঘিই। িনরে, নবপন্ন মািুষডক ঘিাডর ঘিাডর ঘুরডি হয িাহাডেযর 

প্রিযাশায। 

 

এমি এক নবপন্ন িমডযও আশাবািী কনব হিাশার কো বডেিনি। মািুষডক নিনি ঘডুর িা াঁ়োডি 

বডেডেি। িাধ্ারণ মািুডষর ঐকয ই পাডর অ্শুভ শক্তিডক পরাক্তজি কডর পৃনেবীডি শানন্তর 

বািাবরণ গড়ে িুেডি। িার জিয প্রডযাজি মািুডষর ঐকয। পারস্পনরক িহডোনগিা ও 

িহমনম েিার নভনত্তডি হাডি হাি ঘরডখ গড়ে িুেডি হডব শুভবুক্তেিিন্ন মািুডষর ঘজাট। মািব 

িমাজডক িসু্থ ও িু্র কডর গড়ে ঘিাোর এটাই একমাত্র পে।িাই কনব িবাইডক একক্তত্রি হডয 

মািব িভযিাডরই িরম নবপি ঘেডক উোডরর জিয আহবাি জানিডযডেি। 

  

৪.৩ িসুযরো কীভোছে আনিকোর ইনতহোছস নচরনচহ্ন এেঁছক নিছ়ে নগছ়েনেে, তো ‘আনিকো’ কনেতো 

অিুসরছণ আছেোচিো কছরো। 

উঃ- রবীন্দ্রিাে িাকুডরর 'আনিকা' কনবিার অ্ন্তগ েি উি্ধ্ৃি অ্িংশটটডি 'ঘিামার' বেডি আনিকার 

কো বো হডযডে । 

 

 ♦ রবীন্দ্রিাে িাকুর িাাঁর 'আনিকা' কনবিায আনিকার ওপর িাম্রাজযবািী শািকডির অ্িযািার ও 

ঘশাষণ-বঞ্িার কানহনিডক বণ েিা কডরডেি । প্রাকৃনিকভাডব িুগ েম আনিকা িীঘ েিময ইউডরাপীয 

শক্তিগুনের িজডরর বাইডর নেে । নকন্তু উনিশ শিডক ইউডরাপীযরা আনিকায উপনিডবশ স্থাপি 

শুরু কডর । এই শিডকর ঘশডষ প্রায পুডরা আনিকা ইউডরাডপর নবনভন্ন ঘিডশর উপনিডবডশ পনরণি 

হয । এইিব িোকনেি িভয রাষ্ট্রশক্তি আনিকার মািুষডির ওপর নিম েম অ্িযািার িাোি । িাডির 

নিে েজ্জ ঘোভ ঘেি বব েরিার রূপ ধ্ডর আত্মপ্রকাশ কডরনেে । ক্ষিনবক্ষি হডযনেে আনিকার 

মািুষ । িাডির রি আর ঘিাডখর জডে কিেমাি হডযনেে আনিকার মাটট । িাম্রাজযবািী 

রাষ্ট্রিাযকডির কাাঁটা-মারা জডুিার িীডি বীভৎি কািার নপে ঘেি নিরকাডের মডিা অ্িযািাডরর 

নিহ্ন ঘরডখ নগডযনেে আনিকার অ্পমানিি ইনিহাডি । 

 

৪.৪ ‘জন্ম নিে ফোউছেি বপি।”—‘হোনরছ়ে েোও়েো কোনে কেম’রচিো অেেম্বছি ফোউছেি 

বপছির জন্মেৃত্তোন্ত আছেোচিো কছরো। 

উঃ- নবনশি প্রাবনেক নিনখে িরকার ওরডে শ্রীপাে রনিি 'হানরডয োওযা কানে কেম' প্রবে 

অ্িুোযী 'োউডন্টি ঘপি' বািংোয 'ঝরিা কেম' িাডম পনরনিি । 

  ♦ উি িামটট নবশ্বকনব রবীন্দ্রিাে িাকুডরর ঘিওযা বডে প্রাবনেক উডিখ কডরডেি । 



  ♦ িোকনেি 'োউডন্টি ঘপি' -এর পূব েিাম নেে 'নরজাভোর ঘপি' । এডকই উন্নি কডর 'োউডন্টি 

ঘপি' -এর রূপিাি করা হডযনেে । 'োউডন্টি ঘপি' -এর স্রিা নেডেি, েুইি অ্যােিি ওযাটারমযাি 

িাডম জনিক বযবিাযী । নিনি একবার অ্িয আডরক বযবিাযীর িাডে িুক্তিপত্র স্বাক্ষর করডি 

নগডযনেডেি । নকন্তু িুক্তিপডত্র স্বাক্ষর করা কােীি ঘিাযাডি রাখা কানে কাগডজর উপর উডে পড়ে 

োয, েডে ওযাটারমযািডক কানে িিংগ্রডহর জিয পুিরায বাইডর ঘেডি হয । নকন্তু নেডর এডি নিনি 

ঘশাডিি ইনিমডধ্য অ্িয এক িৎপর বযবিাযী িুক্তিপত্র স্বাক্ষর কডর িডে নগডযডেি । ঘিাযাডি রাখা 

কানের জিয ঘটা এই িুঘ েটিা োডি আর িা ঘডট, এই উডেডশয ওযাটারমযাি 'োউডন্টি ঘপি' -এর 

আনবষ্কার কডরনেডেি । এইভাডব েুইি অ্যােিি ওযাটারমযাি োউডন্টি ঘপি আনবষ্কাডরর মধ্য 

নিডয ''কানের ঘোযারা খুডে নিডযনেডেি । 

 

৪.৫ ‘তোরপর েদু্ধ এে– কীছসর মছতো েুদ্ধ এে ? তোর কী পনরণনত  িে? 

উঃ-  পাবডো ঘিরুিার 'অ্িুখী একজি কনবিায কনব নবপ্লডবর আহ্বাডি ঘর ঘেড়েনেডেি। েুডের 

আগুি েন়েডয পড়ে শহডর । আগুডির করাে গ্রাডি ধ্বিংি হয নশশু ঘিবিারা । শান্ত হেুি ঘিবিারা 

িাাঁডির মক্ত্র ঘেডক টুকডরা টুকডরা হডয ঘভডে পড়ে । কনবর স্বডপ্নর বান়ে-ঘর িব িূণ ে হডয োয, 

পুড়ে োয আগুডি । ঘেখাডি শহর নেে ঘিখাডি িারনিডক েন়েডয োডক কািকযো, ঘিাম়োডিা 

ঘোহা, পােডরর মূনিের বীভৎি মাো, আর রডির একটা কাডো িাগ । 

রিক্ষযী িিংগ্রাডম ঘিডশর নশশুডির ও িাধ্ারণ মািুষডির মৃিুযবরণ করডি হডযডে আডগ । েুডের 

িােডব বান়ে-ঘর িব ধ্বিংি হডযনেে ।েুডের ঘরাষািডে কনবর নপ্রয বান়ে, ঝুেন্ত বারা্ায ঘগাোনপ 

গাে, করিডের মডিা িও়ো পািা, নিমনি, প্রািীি জেিরঙ্গ িবই ধ্বিংি হডযনেে । মক্ত্র ঘেডক 

ঘিবিাডির উেডট ঘেডে ঘিওযা হডযনেে এবিং ঘিগুডো ঘভডে টুকডরা টুকডরা হডয োয । শহডরর 

বুডক শুধ্ু েন়েডয োডক কািকযো, ঘিাম়োডিা ঘোহা, মৃি পােডরর মূনিের মডিা মাো । েুে শুধ্ু 

মািুডষর প্রাণ ঘিয িা, মািুডষর মডিও নবপে েয ঘটায । ঘেি রডির একটা কাডো িাগ মািুডষর 

মিডক িিূণ ে ঘভডে নবপে েস্ত কডর ঘিয । 
  

৫. নিছিযশ অিুেো়েী উত্তর িোও : 

 

৫.১ অিুসগ য হছেো একপ্রকোর— 

(ক) নবডশষয পি 

(খ) নবডশষণ পি 

(গ) িব েিাম পি 

( ) অেয়ে পি 

৫.২ ‘নেভক্ত ক ছিোই েপু্ত হ়ে িো— 

(ক) কম যকোরছক 

(খ) করণ কারডক 

(গ) িম্বে পডি 

(ঘ) কিৃেকারডক 

৫.৩ নিছিযশছকর একঠি উিোহরণ হছেো— 

(ক) হইডি 

(খ) কিৃেক 

(গ) জিয 



( ) গুনে 

 

৬. েঙ্গোিুেোি কছরো : 

Home is the first School where the Child learns his first lesson. He sees, hears and begins to 
learn at home. It is home that builds his Character. In a good home honest and healthy men 

are made. 

উঃ- গৃহ হডো োত্র-োত্রীডির প্রেম নবিযােয , ঘেখাডি নশশুরা িাডির প্রােনমক নশক্ষা গ্রহণ কডর। 

নশশু ঘিডখ , শুডি এবিং ঘিখাডিই িাাঁর প্রেম নশক্ষা শুরু কডর। গৃহ হে এমি এক স্থাি ঘেখাডি 

নশশুডির িনরত্র গিি হয। উন্নিমাডির পনরবার িৎ এবিং িসু্থ মািুষ নিনর কডর। 
 


