
১ ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেছ ো : 

১.১ঈশান হল— ক) উত্তর-পূে বছকোণ  খ) উত্তর-পশ্চিম ক াণ  গ) দক্ষিণ-পূর্ ব ক াণ  ঘ) পশ্চিম ক াণ 

১.২ ‘আজ আমার সংসার চলবর্  ীভাবর্?’ – প্রশ্নটি  বরবে 

 ) সূচ   খ) জান ু  গ) ধীের  ঘ) রাজশযাল  

১.৩ ‘র্নু্ধগণ হাসবর্ন না। – এ থা র্বলবে। 

ক) ইনে়েোস  খ) শাম-কশমাক্ষগ  গ) মহম্মদ শা  ঘ) মহম্মদ শার জনন  আত্মীয় 

১.৪ ‘মাস্টারমশাইবয়র  াে কথব  এইিু ুই আমার নগদ লাভ। র্ক্তার লাভ হবয়ক্ষেল 

 ) পাাঁচ িা া   ) দশ িোকো  গ) পবনবরা িা া  ঘ)  ুক্ষ়ি িা া 

১.৫ ‘কনাঙর’  ক্ষর্তাটি কে  ার্যগ্রবের অন্তগ বত – 

 )  ুসুবমর মাস   ) সোদো বেঘ কোছেো পোহোড়  গ) পাতাল  নযা  ঘ) োয়ার আলপনা। 

২কে-বেনশ ১৫ ঠি শছের েছধে উত্তর বেছ ো: 

২.১ ‘প্রজো চেনকত।' – প্রজো চেনকত বকি ? 

উ:- উদ্ধৃতাংশ টি  ক্ষর্  ঙ্কন মু ুন্দ চক্রর্তীর কলখা  ক্ষলঙ্গ কদবশ ঝ়ি র্ৃটি কথব  সংগৃহীত হবয়বে। 

কেটি চন্ডীমঙ্গল  ার্য গ্রবের অন্তগ বত। 

     প্রজারা চমক্ষ ত  ারণ  ক্ষলঙ্গবদবশ ঝ়ি র্ৃটি র্জ্রপাবতর ফবল এ  দুবে বাগপূণ ব আর্হাওয়ার সৃটি 

হয়। ঝব়ির দাপবি মাবের শসয উপবর লন্ডভন্ড হবয় োয়। তা কদবখ প্রজারা চম ৃত হবয়ক্ষেল। 

২.২ ধীের-েৃত্তোন্ত’ িোিেোাংছশ ধীেছরর েোনড় বকোথো়ে ? 

উ:- মহা ক্ষর্  াক্ষলদাবসর রক্ষচত সংসৃ্কত নাি  অক্ষভজ্ঞানম শ ুন্তলম কথব  আবলাচয ধীর্র-র্তৃ্তান্ত 

নািযাংশ টি সংগৃহীত হবয়বে। ধীর্র শক্রার্তাবর থাব  । 

২.৩ ইনে়েোস বতো ভোগেেোি পুরুষ'- কোরো একথো েেত? 

উ:-  উদ্ধৃত র্া যটি ক্ষলও িলস্টয় কলখা ইক্ষলয়াস নাম  গল্প কথব  সংগৃহীত হবয়বে। ইক্ষলয়াসব  

ভাগযর্ান র্লবতা ইক্ষলয়াবসর প্রক্ষতবর্শীরা। 



২.৪ ‘েছি এে েোস্টোরেশোইছ়ের কথো।' – ক ি এেিঠি ঘছিছে? 

উ:-উদ্ধৃত অংশটি নারায়ণ গবঙ্গাপাধযাবয়র কলখা ‘দাম’ গল্প কথব  সংগৃহীত হবয়বে।  থব র মবন 

মাস্টারমশাইবয়র  থা এবসক্ষেল েখন এ টি পশ্চি ার পি কথব  তার কেবলবর্লার গল্প কলখার 

ফরমাস এবসক্ষেল। 

২.৫ ____ নেরোেহীি এই দোাঁড় িোিো।' – কনে দোাঁড় িোিোছক ‘নেরোেহীি' েছেছেি বকি? 

উ:- আবলাচয অংশটি  ক্ষর্ অশ্চজত দবত্তর কলখা ‘সাদা কমঘ  াবলা পাহা়ি’  ার্যগ্রবের অন্তগ বত   

‘কনাঙর’  ক্ষর্তা কথব  সংগৃহীত হবয়বে। 

      ক্ষর্ ক্ষর্রামহীন দা াঁ়ি কিবন কনৌ াটিব  উশ্চিি গন্তবর্য ক্ষনবয় কেবত চান। দরূ কদবশ োওয়ার অদময 

ইবে র্যা ুল  ক্ষর্র মন অসংখয র্ন্ধনময় অর্স্থাব  অক্ষতক্রম  বর অজানা কলাব  কপৌৌঁেবত চাই। 

তাই র্ৃথা প্রবচিা কজবনও ক্ষতক্ষন অক্ষর্রাম দা়ি কিবন  চবলবেন। 

৩প্রসঙ্গ নিছদবশসহ কে-বেনশ ৬০ ঠি শছের েছধে উত্তর বেছ ো 

৩.১ 'চন্ডীর আছদশ পোি েীর হিুেোি।' - চন্ডীর পনরচ়ে দোও। নতনি হিুেোিছক কী আছদশ 

নদছ়েছেি? 

উ:- ‘ ক্ষলঙ্গবদবশর ঝ়ি-র্ৃটি’ শীর্ ব   ার্যাংশটি কশর্  বয়  েি মা চণ্ডীর আবদবশ উবেখ  রা 

হবয়বে। মা চন্ডী আবদবশ র্ীর হনুমান  ক্ষলঙ্গবদবশর সমস্ত কদর্ালয় এর্ং র্াসগৃহ কভবঙ গাঁ ক্ষ়িবয় 

কদয়। মা চন্ডী আবদবশ  ক্ষলবঙ্গর সমস্ত নদ-নদী গক্ষলর ফুবল-কফাঁ বপ উত্তাল হবয় ওবে এর্ং তাবদর 

প্রর্ল কেউ এর ধাক্কায় সর্ র্াক্ষ়ি ঘর কভবঙ োয়। মবন হয় র্াক্ষ়ি ঘর গক্ষল কেন কেউ এর মাথায় উবে 

িলমল  বর ভাসবে। 

৩.২ 'কীভোছে এই আাংঠি আেোর কোছে এে - তো েেেোে।' - েক্তো বক? আাংঠি প্রসছঙ্গ বস কী 

েছেছে? 

উ:-  াক্ষলদাবসর জীর্ন র্ৃত্তান্ত নাম  নািযাংবশ জীর্বনর আংটি পাওয়ার কপিাপবি এ  দীঘ ব 

 াক্ষহনী রবয়বে। দুর্ বাশার অক্ষভশাবপ শ ুন্তলাব  ভুবল োওয়া রাজা দুষ্মন্ত কে আংটি কদবখ 

শ ুন্তলাব  ক্ষচনবত পারত তা কস হাক্ষরবয় কফবল। কসই আংটি এ  রুইমাে ক্ষগবল কফবল এর্ং 

এ জন কজবল কসই আংটি খুাঁবজ পায়। কসই আংটি কস েখন ক্ষর্শ্চক্র  রবত োয় তখন রাজার রিীরা 

তাব  চুক্ষরর অপরাবধ ধবর আবন। ক্ষনবজব  ক্ষনরাপরাধ প্রমান  রবতই কস আংটি পাওয়ার র্ৃত্তান্ত 

র্যাখা  বরক্ষেল। 

৩.৩ েহম্মদ শো বকোি ্ গছের চনরত্র তোাঁর প্রকৃনত বকেি? 

উ:-ক্ষলও তলস্তবয়র কলখা ইক্ষলয়াস নাম  গবল্পর অনযতম এ টি প্রধান চক্ষরি হবলা কমাহাম্মদ শা। 

ইক্ষলয়াস গবল্পর ইক্ষলয়াবসর এ জন প্রক্ষতবর্শী ক্ষেবলন কমাহাম্মদ শা। েখন ইক্ষলয়াস দক্ষরদ্র হবয় পব়ি 

তখন র্ৃদ্ধ- র্ৃদ্ধার প্রক্ষত  রুনা  বর ক্ষতক্ষন তাবদর ক্ষনবজর  াবে আশ্রয় কদন এর্ং িমতা অনুসাবর 

 াজ  রবত র্বলন। ক্ষতক্ষন ক্ষনবজ র্ব়িাবলা  না হবয়ও ইক্ষলয়াসব  আশ্রয় দান  বরক্ষেবলন। তাই 

র্লা োয় ক্ষতক্ষন অতযন্ত দয়ালু ও ভাবলা মবনর মানুর্, তাাঁর হৃদয়  রুণায় পূণ ব। 



৩.৪ 'স্বছগ বর দরজোছতও ঠিক এই কথোই বে ো রছ়েছে' - বকোি ্ কথো? েক্তোর এেি েন্তছেের 

কোরণ কী? 

উ:-উদ্ধৃত অংশটি নারায়ণ গবঙ্গাপাধযাবয়র কলখা দাম ‘গল্প’ কথব  কনওয়া হবয়বে। এখাবন  থব র 

অবঙ্কর মাস্টারমশাইবয়র র্লা উশ্চক্ত অথ বাৎ স্ববগ বর দরজায় কলখা রবয়বে কে অঙ্ক পাবর না তাাঁর স্ববগ ব 

প্রবর্শ ক্ষনবর্ধ, কসই  থা র্লা হবয়বে। 

 গবল্পর  থ  তাাঁর কেবলবর্লার  থা গল্পা াবর কলখার সময় তাাঁর সু্কবলর অবঙ্কর 

মাস্টারমশাইবয়র  থা মবন পব়ি কগক্ষেল। ক্ষতক্ষন অবঙ্ক ভীর্ণ পশ্চণ্ডত ক্ষেবলন এর্ং ক ান োি কে 

পুরুর্্ মানুর্ হবয়ও অঙ্ক পারবর্ না এিা ক্ষর্শ্বাস  রবত পারবতন না। ক্ষতক্ষন মবন প্রাবণ ক্ষর্শ্বাস 

 রবতন কে ক উ েক্ষদ অঙ্ক না পাবর তবর্ তাাঁর স্ববগ ব প্রবর্বশর পথ ও র্ন্ধ। তাই অঙ্ক কপ্রমী 

মাস্টারমশাই এই উশ্চক্ত  বরক্ষেবলন।  

৩.৫ 'আেোর েোনণজে-তরী েোাঁধো পছড় আছে'। - বকোি ্ েোনণজে-তরী? বসঠি েোাঁধো পছড় আছে 

বকি? 

উ:-উদ্ধৃত পঙ্কক্ষতটি অশ্চজত দবত্তর কলখা ‘ কনাঙর’  ক্ষর্তা কথব  কনওয়া হবয়বে। এখাবন  ক্ষর্র 

সাক্ষহতয আর  ল্পনার ভাণ্ডাবর পুণ ব সৃটি সম্ভারব  র্াক্ষণজয তরী র্লা হবয়বে। 

 আমাবদর জীর্ন জীক্ষর্ ার জাবল আিব  পবরবে,জীর্বনর নানা দাক্ষয়ত্ব,  তববর্যর িান কেন 

ভাাঁিার িাবনর মবতা অবমাঘ।ক্ষ ন্তু স্বপ্ন  ল্পনা সাক্ষহতয ভরা-তরী ক্ষনবয়  ক্ষর্ পাক্ষ়ি ক্ষদবত চান সাত সমদু্র 

পাব়ি। দরূ-দরূাবন্ত েক্ষ়িবয় ক্ষদবত চান তাাঁর সৃটিব । তাই এখাবন র্াক্ষণজয ততরীর প্রসঙ্গ এবসবে। এই তরী 

অসংখয র্ন্ধবন র্া াঁধা পব়ি আবে ো তরীব  কনাঙবরর মত অচল  বর ক্ষদবে। 

   

৪ িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর নেছজর ভোষো়ে বেছ ো (কে-বেনশ 150 শে) : 

 ৪.১ 'নিরেনধ সোতনদি েৃঠি নিরন্তর।' - এই প্রোকৃনতক নেপর্ ব়ে কনেঙ্গেোসীর জীেিছক নেপন্ন 

কছর তুছেনেে তো আছেোচিো কছরো। 

উ:- চন্ডীমঙ্গবলর সর্ ববশ্রষ্ঠ  ক্ষর্ মু ুন্দরাম চক্রর্তী রক্ষচত অভয়ামঙ্গল কথব  কনয়া  ক্ষলঙ্গবদবশ ঝ়ি 

র্ৃটি  ার্যাংশটিবত  ক্ষলঙ্গবদবশ প্রর্ল র্ৃটি হবয়বে র্বল উবেখ  রা হবয়বে।  ক্ষলঙ্গবদবশ অক্ষর্রাম 

সাতক্ষদবনর র্ৃটিপাবতর সবঙ্গ চবল কঘার তান্ডর্। সমগ্র কদশ জবল প্লাক্ষর্ত হয় শসয কিবতর ক্ষর্পুল 

িক্ষত হয়। র্ৃটিবত প্রজাবদর ঘরর্াক্ষ়ি জলমগ্ন হবয় পব়ি। প্রর্ল র্র্ ববণর সবঙ্গই অসংখয ক্ষশল পরবত 

থাব । ভাদ্র মাবসর তাবলর মত র়্ি ক্ষশলার আঘাবত ঘবরর চাল কভবঙ োয়। কদর্ী চণ্ডীর আবদবশ 

পর্ন পুি র্ীর হনুমান ঝ়ি উটেবয়  ক্ষলঙ্গবদবশ ধ্বংসলীলা চালান। তার দাপবি মে, অট্টাক্ষল া সর্ 

কভবঙ খান খান হবয় োয়। কদর্ীর আবদবশর নদনদী  ক্ষলঙ্গবদবশর ক্ষদব  কধবয় আবস। ক্ষর্রাি ক্ষর্রাি 

কেউবয়র আঘাবত র্াক্ষ়িঘর মাটিবত পব়ি োয়। জবল-স্থবল এ া ার হবয় ক্ষগবয় জনজীর্ন ক্ষর্পে বস্ত 

হবয় পব়ি। সাপ আশ্রয় হাক্ষরবয় কফবল কভবস কর়্িায়।  ক্ষলঙ্গবদবশর স্থলভূক্ষম জবল পূণ ব হয়। প্রজারা 

শশ্চঙ্কত হবয় পক্ষরিান পাওয়ার জনয ঋক্ষর্ তজক্ষমক্ষন স্মরণ  রবত থাব । ঘন  াবলা কমবঘর আ়িাবল 



সূে ব মুখ লু ায়। সাতক্ষদবনর অক্ষর্রাম র্ৃটি কত শংক্ষ ত ও ক্ষর্পদগ্রস্ত  ক্ষলঙ্গবদবশর প্রজাবদর দুদবশার 

চরবম ওবে। 

৪.২ 'বসই আাংঠি েহোরোছজর বকোছিো নপ্র়েজছির কথো েছি পছড়ছে।' - েন্তেেঠির প্রসঙ্গ 

নিছদবশ কছর আাংঠিঠি বদছ  েহোরোছজর কী প্রনতক্রি়েো হছ়েনেে, তো েুক্রিছ়ে দোও। 

  

উ:- াক্ষলদাবসর ‘ধীর্র র্তৃ্তান্ত’ নাম  রচনায় ধীর্র এ টি রুই মােব  িু বরা  বর  ািার সময় 

কসটির কপবির ক্ষভতর কথব  এ টি আংটি পায়। মক্ষণখক্ষচত এর্ং রাজার নাম কখাদাই  রা এই আংটি 

কদবখ নগর রিায় ক্ষনেুক্ত রাজার শযাল  এর্ং রিীরা তাব  কচার সার্যস্ত  বরন। ধীর্বরর র্যাখযা 

তারা শুনবত চান না। রাজার শযাল  রাজাব  সমস্ত ঘিনা জানাবত রাজা প্রাসাবদ োয়। ক্ষ ন্তু কদখা 

োয় ধীর্বরর সর্  থাই সতয। রাজা আংটিব  স্বচবি কদবখন। দুর্ বাসা মুক্ষনর  থা মত এই স্মৃক্ষতক্ষচহ্ন 

কদবখই তার শ ুন্তলার  থা মবন পব়ি োয়। আংটিটি কদবখ স্বভার্ত গম্ভীর প্র ৃক্ষতর রাজা মুহবূতবর 

মবধয ক্ষর্বভার ভাবর্ কচবয় থাব ন। রাজার শযাল  রাজার আসল অনুভুক্ষতর  থা না জানবলও 

রাজার র্যর্হার কদবখ ক্ষতক্ষন অনুমান  বরন কে আংটিটি কদবখ রাজার ক াবনা ক্ষপ্রয়জবনর  থা মবন 

পব়িবে। শুধু তাই নয় তার মবন কে উচ্ছ্বাস ততক্ষর হয় তার ফবল ক্ষতক্ষন ধীর্রব  আংটির মূবলযর 

সমপক্ষরমাণ অথ ব পুরস্কার ক্ষহসাবর্ কদন। আংটিটি রাজার  াবে  তিা গরুত্বপূণ ব ক্ষেল তার রাজার 

এই আচরণ কথব  সহবজই অনুমান  রা োয়। আংটিটি মূলয নয় তার সবঙ্গ জক্ষ়িবয় থা া স্মৃক্ষত 

এবিবি রাজাব  অনভূুক্ষতপ্রর্ণ  বর তুবলক্ষেল। 

  

৪.৩ 'ইনে়েোস' গে অিুসরছণ ইনে়েোস চনরত্রঠি নেছেষণ কছরো। 

উ:- ক্ষলও তলস্তয় রক্ষচত ইক্ষলয়াস নাম গল্পটির নাম চক্ষরিই  াক্ষহনীর প্রধান চক্ষরি। তার চাক্ষরশ্চি  

তর্ক্ষশিয গক্ষল ক ান উবমাচবনর মাধযবম এই  াক্ষহনীটি পক্ষরণক্ষত লাভ  বরবে। 

ইক্ষলয়াস ক্ষেল উপবদবশর র্সর্াস ারী র্াসক্ষ র জনবগাষ্ঠীর ভুক্ত এ  র্যশ্চক্ত। তার দুই পুি 

এর্ং এ   নযা ক্ষেল। স্ত্রীর নাম ক্ষেল শাম কশমাক্ষগ। জীর্বনর প্রাথক্ষম  পে বায় আক্ষথ ব  স্বেলতা না 

থা বলও পরর্তী াবল অক্লান্ত পক্ষরশ্রবম এবস ক্ষর্ত্তশালী হবয় ওবে। আর্ার জীর্বনর কশর্ পে বাবয় 

ভাবগযর ক্ষর্রম্বনায় সমস্ত সম্পক্ষত্ত হাক্ষরবয় ভা়িাবি মজবুরর জীর্ন  ািাবত শুরু  বর। 

সু র্যর্স্থাপ  ইক্ষলয়াস র্যর্স্থাপনার গবন এ  সামানয র্াসক্ষ র কথব  হবয় ওবে ক্ষর্পুল 

সম্পক্ষত্তর অক্ষধ ারী।৩৫ র্েবরর অক্লান্ত পক্ষরশ্রম ও  বম বর প্রক্ষত ক্ষনষ্ঠা কথব ই ইক্ষলয়াবসর ২০০ 

কঘা়িা ২০০ গরু কমার্ কভ়িা এর্ং র্হু ভা়িাবি মুজবুরর মাক্ষল  এ পক্ষরণত হয়। এমনক্ষ  কশর্ জীর্বন 

সর্ বহারা হবয় ভা়িাবি হুজবুরর মত  াজ  রার সময় ও  বোর পক্ষরশ্রম  বর মক্ষনর্ব  তুষ্ঠ রাখত 

কস। 

প্রক্ষতপক্ষত্ত র্ৃশ্চদ্ধর সবঙ্গ সবঙ্গ ইক্ষলয়াবসর র্াক্ষ়িবত দরূ-দরূান্ত কথব  অক্ষতক্ষথরা আসবত শুরু 

 বরন। স লব  স্বাগত জাক্ষনবয় চা শরর্ত মাংস ক্ষদবয় অতীবতর েথােথ আপযায়ন  বরন ইক্ষলয়াস। 



তার অক্ষতক্ষথপরায়নতা এর  থা স্মরণ  বরই প্রক্ষতবর্শী মহাম্মদ শাহ তাব  কসই জীর্বন আশ্রয় 

ক্ষদবয়ক্ষেল। 

ইক্ষলয়াস চাক্ষরশ্চি  ক্ষদ  কথব  অতযন্ত  বোর ক্ষেল র্বলই কোি পুির ঝগ়িাবি স্ত্রী তার 

আবদশ অমানয  রায় তাবদর র্াক্ষ়ি কথব  ক্ষর্তাক্ষ়িত  বরক্ষেল। ক্ষ ন্তু কসই ক্ষর্তাক্ষ়িত পুিব ই এ টি 

র্াক্ষ়ি এর্ং গৃহপাক্ষলত পশু দান  বর কস তার  তবর্য পরায়ন পক্ষরচয় ক্ষদবয়বেন। 

জীর্বনর অক্ষন্তম পে বাবয় সমস্ত সম্পক্ষত্ত ও সঞ্চয় হাক্ষরবয় সর্ বহারা হবয়ও ইক্ষলয়াস কেভাবর্ 

প্র ৃত সতয উপলক্ষির  থা র্বলবে, তা স বলর  াবে দৃিান্ত স্বরূপ ও ক্ষশিাক্ষনয়। 

৪.৪ 'আেোর েোত্র আেোছক অের কছর নদছ়েছে।' - েক্তো বক? বকি তোাঁর এেিঠি েছি 

হছ়েছে? 

উ:-  নারায়ণ গবঙ্গাপাধযাবয়র ‘দাম’ কোিগবল্প উশ্চক্তটির প্রর্ক্তা হবলন  থ  সু ুমাবরর সু্কবলর 

অবঙ্কর মাস্টার মশাই।  ম বজীর্বন ক্ষতক্ষন ক্ষেবলন তার োিবদর  াবে মূক্ষতবমান ক্ষর্ভীক্ষর্ া। অবঙ্ক তাাঁর 

পাশ্চণ্ডতয ক্ষেল প্রশ্নাতীত। কেব ান জটিল অং  এ র্ার মাি কদবখ সর্ সমাধান  বর কফলবত 

পারবতন। োিরা অং  না পারবল ক্ষতক্ষন ভয়ান  করবগ তাবদর প্রহার  রবত। োিরা তাব  েবমর 

মত ভয় কপবত এর্ং তার ও অংব র হাত কথব  করহাই পার্ার ক্ষদন গনবতা। তাই এ  অংব  দুর্ বল 

োি সু ুমার পরর্তী াবল কলখ  হবয় এ টি র্ালযস্মৃক্ষত কত মাস্টারমশাই সম্পব ব  সমাবলাচনা 

 বর ক্ষতক্ষন র্বলবেন কে এইভাবর্ কজার  বর ভয় কদক্ষখবয় কমবর োি কদর ক ান ক্ষর্র্য় কশখাবনা োয় 

না। কস ক্ষদ  কথব  ক্ষর্চার  রবল মাস্টারমশাইবয়র ক্ষশিা পদ্ধক্ষতবত ভুল ক্ষেল। ঘিনাক্রবম 

মাস্টারমশাই সু ুমাবরর এই কলখাটি পব়ি ক্ষেবলন। খুর্ আিে বজন  ভাবর্ অবতা রাক্ষগ মানুর্ তাাঁর 

প্রাক্তন োবির োর্তীয় সমাবলাচনাব  ক্ষতক্ষন সন্তাবনর অক্ষধ ার র্বল গ্রহণ  বরক্ষেবলন। এত র্ের 

পবর এ জন োি ও তার  থা মবন  বর পশ্চি ায় গল্প ক্ষলবখবে এিাই সরলমক্ষত মানুর্টির  াবে 

প্রর্ল আনন্দ ও গবর্ বর ক্ষর্র্য় হবয় উবেক্ষেল। োপার অিবর ক্ষনবজর নামটি কদবখই তার মবন হবয়ক্ষেল 

কে োি তাব  অমর  বর ক্ষদবয়বে। োিটি সক্ষতযই তাব  আঘাত  রবত পাবর এিা তার  ল্পনাবতও 

ক্ষেল না। আসবল মাস্টারমশাই মানুর্টি ক্ষেবলন োিদরক্ষদ এর্ং সৃজনশীল। োিবদর কজার  বর অঙ্ক 

কশখাবনার কপেবন তার কসই োি কদর মঙ্গল  ামনা এর্ং কেহ  াজ  রবতা। 

৪.৫ 'বিোঙর নগছ়েছে পছর তছির নকিোছর।' - উদ ধৃনতঠির আছেোছক ।ছিোঙর' কনেতো়ে 

কনের আছেপ কীভোছে প্রকোশ বপছ়েছে, তো নিছদবশ কছরো। 

উ:-  ক্ষর্ অশ্চজত দত্ত রক্ষচত কনাঙ্গর  ক্ষর্তার হবলা জীর্বনর ক্ষর্ক্ষভন্ন র্ন্ধন এর্ং ক্ষস্থক্ষতশীলতার প্রতী । 

 ক্ষর্ কনৌ া ক্ষনবয় কেবত চান সুদরূ সাত সাগবরর পাব়ি। র্নু্ধ নয় র্াস্তর্ জীর্ন কথব  অবন  দবূর 

 ল্পনা কলাব  পাক্ষ়ি ক্ষদবত চান  ক্ষর্। প্রাচীন ও মধযেুবগর সওদাগরবদর মত  ক্ষর্ ভাক্ষসবয় ক্ষদবত চান 

তার সৃটি সম্পব ব পূণ ব কনৌ া। করাজ ার  ম বময়, সহস্র র্ন্ধন্পূণ ব জীর্ন কথব  েুটি ক্ষনবয়  ক্ষর্র 

 ল্পনা প্রর্ণ মন অজানা অবচনা কদবশ পাক্ষ়ি ক্ষদবত চায়।  ক্ষর্র ইো সাত সমদু্র পাক্ষ়ি কদর্ার। র্াস্তর্ 

জীর্বনর ঘাত-প্রক্ষতঘাত,  ম বময় জীর্বনর এ বঘবয়ক্ষম, সংসাবরর মায়া র্ন্দর অক্ষতক্রম  বর  ক্ষর্ 

কনৌ া ক্ষনবয় কর্ক্ষরবয় প়িবত চান ক ান সর্ কপবয়ক্ষের কদবশর সন্ধাবন। ক্ষ ন্তু চাওয়া-পাওয়ার মবধয 

কথব  োয় ক্ষর্স্তর র্যর্ধান।  ক্ষর্র ভার্ু  মন মানবত চায় না। উদার উমুক্ত প্র ৃক্ষতর ডাব  মন 



চাইবলও  ক্ষর্ সা়িা ক্ষদবত পাবরনা।  ম বময় সাংসাক্ষর  জীর্বনর র্ন্ধন কথব  আবিপৃবষ্ঠ কর্াঁবধ রাবখ। 

কস্রাবতর গক্ষত  ক্ষর্র র্ন্ধনব  ক্ষর্দ্রূপ  বর ক্ষ ন্তু  ক্ষর্ ক্ষনরুপায় অসহায়।  ক্ষর্ ক্ষর্রামহীন দা াঁ়ি কিবন 

কনৌ াটিব  উশ্চিি গন্তবর্য ক্ষনবয় কেবত চান। দরূ কদবশ োওয়ার অদময ইবে র্যা ুল  ক্ষর্র মন 

অসংখয র্ন্ধনময় অর্স্থাব  অক্ষতক্রম  বর অজানা কলাব  কপৌৌঁেবত চাই। তাই র্ৃথা প্রবচিা কজবনও 

ক্ষতক্ষন অক্ষর্রাম দা়ি কিবন  চবলবেন। 

  

৫ নিছদবশ অিুর্ো়েী উত্তর দোও : 

(ঠিক নেকেঠি বেছে নিছ়ে বেছ ো) 

৫.১ বেোক > বশোছেোক - এছেছত্র ঘছিছে 

( ) আক্ষদস্বরবলাপ 

(খ) আক্ষদস্বরগম 

(গ) েধেস্বরোগে 

(ঘ) মধযর্যঞ্জনাগম।  

৫.২ 'অেো' হছেো একঠি 

( ) সংর্ৃত স্বরধ্বক্ষন 

(খ) ক্ষর্র্ৃত স্বরধ্বক্ষন 

(গ) অধ বনেেৃত স্বরধ্বনি 

(ঘ) অধ বসংর্ৃত  

৫.৩ নেছদশী উপসগ বছর্োছগ উৎপন্ন একঠি শে হছেো - 

(ক) আেজিতো 

(খ) প্রক্ষতদ্বন্ধ্র্ী 

(গ) অনশন 

(ঘ) দুজবয় ।  

৫.৪ বেৌনেক ও সোনধত  ধোতুর একঠি পোথ বকে বেছ ো 

উ:-  কমৌক্ষল  ও সাক্ষধত ধাতুর মবধয এ টি প্রধান পাথ ব য হল - কমৌক্ষল  শব্দ ক্ষর্বের্ণ  রা সম্ভর্ নয় 

কেমন ক্ষপতা, তবর্ সাক্ষধত শব্দ ক্ষর্বের্ণ  রা োয় কেমন ক্ষপতা ও মাতা। 

৫.৫ ধোত্বে়েে প্রতেছ়ের একঠি উদোহরণ দোও। 



উ:-  চল ্(গমন  রা) + ই (নীচ) = চাক্ষল 

৫.৬ অিুসছগ বর অিে দঠুি িোে উছে  কছরো। 

উ:-   (১)  ম বপ্রর্চনীয়, (২) পরসগ ব 

৬. ভোেসম্প্রসোরণ কছরো : 

'ধছে বর িোছে েহ এছস র্োছর ধছর 

অন্ধ বস জি েোছর আর শুধ ুেছর।' 

উ:-  মানুবর্র জীর্বন  বম বর পাশাপাক্ষশ ধম ব হল এ টি র়্ি গরুত্বপূণ ব অংশ। ক্ষ ন্তু েখন ধম ব েখন 

প্র ৃত ক্ষশিার গশ্চন্ডব  অক্ষতক্রম  বর, মানুবর্র মবধয কমাহ সৃটি  বর তখন কস অবন্ধর মত ধবম বর 

 ুসংস্কার কমবন চবল। কগা াঁ়িা ধম ব অনুসরণ ারী  ক াবনা প্রশ্ন না  বরই ধবম বর অনুশাসন কমবন কনয় 

এর্ং তাাঁর সংস্পবশ ব থা া স লব  প্রভাক্ষর্ত  বর। তখন তাাঁর তথা ক্ষথত ধবম বর কশ্রষ্ঠত্ব প্রমাবনর 

জনয, অপরব  শুধু তা়িনা  বর, ক উ প্রশ্ন  রবল সদুত্তবরর র্দবল কজাবি দুর্ বার প্রক্ষতবরাধ।ধবম বর 

অন্ধ ার ক্ষনবজর জীর্বনর পাশাপাক্ষশ অবনযর জীর্নব  দুক্ষর্ বর্হ  বর কতাবল।ধম ব সম্পব ব মানুর্ব  অন্ধ 

ক্ষর্শ্বাসী না হবয় সবচতন হবত হবর্। জাক্ষত ধবম বর মুহতার জীর্নসহ অনয  াবরা জীর্ন অন্ধ ারােন্ন না 

 বর কদয়। তাই ধম বব  ধম ব ক্ষহবসবর্ কনওয়া উক্ষচত তাব  অন্ধ াবর ক্ষনবয় োওয়া  খনই উক্ষচত নয়। 

আমাবদর র্যর্হাক্ষর  জীর্নব  সুস্থ এর্ং স্বাভাক্ষর্   রার জনয ধম বব  উপস্থাপন  রা হবয়বে এিা 

 খবনাই ভুবল কগবল চলবর্ না। 

 


