
১ ঠিক উত্তরঠি ব েঁছে নিছে বেছ ো 

১.১ ------------- বিষয়ে পৃবিিীয়ে ক োন জোবেই আরিবিয়ের েুল্য নয়ে।‘ 

 )যুদ্ধবিগ্রে    খ)িেোপ্রির্ শন ে)বিরসোধন   ঘ)আনিছেেিো 

১.২’আমোর  োয়ে ব রূপ আচরণ প্রেযোর্ো  র?’ িক্তো েয়ল্ন— 

 )কসলু্ স  )বেছকন্দোর ে)পুরু ঘ)চন্দ্রগুপ্ত 

১.৩’পশ্চিয়ম  ুুঁ িরুর ের োবর বিয়ে কে ুেো খোে।‘—কেবনিোয়  এ িো িয়ল্য়ে— 

 ) েোিুল্ কসন   ) কযো েো  ে)পযোল্ো ঘ)ভন্টো 

১.৪ মোইয় ল্ মধুসূিন িত্ত কযই জোেোজ কিয়  েোুঁর িনু্ধ কেৌরিোস িসো য়  বচঠে 

বল্য়খবেয়ল্ন কসঠের নোম— 

 )ভোস শোই   )েীছেোি ে)মল্েো  ঘ) েোইেোবন  

২  ু  েংছেছে িীছের প্রছের উত্তর দোও 

২.১’ মোন্ধোিোরই আমে বেছক/ েছে আেছে এমনি রকম’ – বকোি প্রেছে 

কন  একেো  ছেছেি? 

উঃ উি্ধৃে পঙ্কবেঠে   বি রিীন্দ্রনোি েো ুয়রর কল্খো ‘কিোঝোপড়ো’  বিেোঠে কিয়  

কনওেো েয়েয়ে। 

 মোনুয়ষর ভোেয বচরবিন এ ইর ম িোয়  নো। প্রয়েয  মোনুষই এয়  অপরয়  

 য়খোয়নো নো  য়খোন ফোুঁব  কিে। েোই এ জন মোনুষ ব েুেো সখু কভোে  রোর পয়রই 

আয়স িুঃখ, েখন েেয়েো অপর িযোশ্চক্ত সখু কভোয়ের কসৌভোেয ল্োভ  য়র। মোনুয়ষর 

উদ্ভয়ির আবি োল্ কিয় ই এই বনেম চয়ল্ আসয়ে । এই প্রসয়েই  বি িয়ল্য়েন কয 

মোন্ধোেোর আমল্ কিয়  সুখ িঃুয়খর আিেশন ঘয়ে চয়ল্য়ে। 



২.২’ আমো অছেেো আেিোর বঘোরির ন েে আর িোই’— ক্তোর একেো 

 েোর কোরণ নক? 

উঃ উিধ্ৃে উশ্চক্তবের িক্তো েয়ল্ন আরি কসনোপবে। মুর কসনোপবে অজোয়েই েোুঁর 

র্্ু বর্বিয়র এয়স আশ্রে গ্রেন  য়রবেয়ল্ন। আরিয়ির অেুল্নীে  আবেয়িেেো 

উপয়ভোে  য়র বেবন মুগ্ধ েয়ে যোন এিং েল্প  রয়ে  রয়ে প্র োর্ পোে কয মুর 

কসনোপবে আরি কসনোপবের বপেোর েেযো োরী। েোই  প্রবেয়র্োধপরোেন 

আরিয়সনোপবে িয়ল্বেয়ল্ন কয এই বিপক্ষ বর্বিয়র বেবন মুর কসনোপবের সিয়িয়  

িড় র্ু। 

২.৩ ‘অযোনিছ োিোে! বিোমোর এই ঔদ্ধছিযর জিয বিোমোে আমোর েোম্রোজয 

বেছক নি বোনেি করেোম।‘-আনিছ োন্স বকোি ঔদ্ধিয বদন ছেছে? 

উঃ আবন্টয়েোনস কসয় ন্দোয়রর কসনোিোবেনীর এ জন কসনোধযক্ষ। ব ন্তু বেবন িেস 

ও সম্মোয়ন িড় কসনোপবে কসলু্ োসয়  সম্রোে কসয় ন্দোয়রর সোময়নই বিস্বোসঘোে  

িয়ল্ অবভযুক্ত  য়রন এিং েরিোবর কির  য়র েোুঁর সয়ে সময়র বনযুক্ত েন। সম্রোয়ের 

বিচোয়রর অয়পক্ষো নো  য়রই, বনয়জ কসনোপবেয়  সম্রোয়ের সোময়ন আঘোে  য়র বেবন 

চরম ঔদ্ধেয কিবখয়েবেল্। 

২.৪ ‘ বিোছদর মি উলু্লছকর েছে নেকনিছকর আছেোেিোও ঝকমোনর !’—

বকোি কেো প্রেছে বিনিদো এমি মন্ত য কছরনেে?  

উঃ কেবনিো , েোিুল্ , পযোল্ো ও  যোিল্ো বপ বনয় র পবর ল্পনো  রবেল্। কেবনিো মুে শ 

মুসল্লম, বিবরেোবন, কপোল্োও, চোউ চোউ ইেযোবি ভোয়ল্ো ভোয়ল্ো খোিোয়রর নোম িল্য়ল্ও 

পযোল্ো েেোৎ  য়রই আলু্ভোজো, শুক্ত, িোঠেচচ্চবড় ইেযোবি খোিোয়রর  িো উয়ল্লখ  য়র। 

এরপয়রই  যোিল্ো কেবনিোর বিরশ্চক্ত িোবড়য়ে িয়ল্ ওয়ে  ুুঁ িরুর ের োবর বিয়ে কে ুেো 

কখয়েও কির্ ল্োয়ে। ভোয়ল্ো ভোয়ল্ো খোিোয়রর মোয়ঝ এইসি সোধোরন খোিোয়রর নোম 

শুয়নই বিরক্ত েয়ে ও করয়ে বেয়ে কেবনিো এই মেিয  য়রবেল্। 

২.৫’বকৌিুহেী দইু বেো  বমছে অ োক দৃঠিছি বদছ ’—েড়ুই েোন র বেোছ  

বকৌিুহে বকি? 

উঃ  বি েোরোপি রোয়ের ঘয়র এ ঠে চড়ুই পোবখ িোসো কিুঁয়ধয়ে। কস ক ৌেুেল্ী কচোয়খ 

 বির ঘয়রর জোনল্ো, িরজো, কেবিয়ল্র উপয়র রোখো ফুল্িোবন, িই, খোেো ইেযোবি কিয়খ। 

আসয়ল্ মোনুয়ষর িযিেোর  রো নোনো শ্চজবনষ সম্পয় শ েোর বিয়র্ষ ক ৌেূেল্। এেোড়ো 



এসি শ্চজবনস কিয়খ কস ময়ন ময়ন েেয়েো ভোয়ি  বি নো িো য়ল্ েেয়েো এই সি 

অি্ভুে শ্চজবনসগুবল্ এ বিন েোর েয়ে যোয়ি। 

৩ িীছের প্রেগুনের নিছজর ভোষোে উত্তর দোও 

৩.১ ‘ে জু জোমো’ কন িোর ভো  স্তু আছেোেিো কর। 

উঃ আধুবন  িোংল্ো  বিেোর অনযেম  বি িীয়রন্দ্র চয়টোপোধযোে েোুঁর ‘সিুজ জোমো’ 

 বিেোে র্োবে োমী, প্রোণপ্রোচুয়য শ ভরো মোনুয়ষর র্োশ্বে চোওেোয়  রূপ বিয়েয়েন। 

 বিেোে উপল্শ্চদ্ধর বিষে েল্, কেোেোইিোিুর চোওেো এ ঠে সিুজ জোমো। এই সিুজই 

কর্ষপয শে জেৎ ও জীিয়নর রক্ষ , ধোর  ও প্রবেপোল্  েয়ে ওয়ে। 

    ‘সিুজ’ র্ব্দঠেয়ে বিয়র্ষ গুরুত্ব বিয়ে েয়ি। ‘সিুজ রং সজীিেো ও প্রোণসত্তোর 

প্রেী । েোয়ের কক্ষয়ে সিুজ েোর স্বোভোবি  বিবর্য়যয এ োত্ম েয়ে িোয় । কসই েোয়ের 

সোয়পয়ক্ষ ‘ব ন্তু িযিেোর  য়র  ি  যখন কেোেোইিোিুয়  ‘অ-আ- -খ বর্খবি’ িয়ল্ন, 

েখন িুঝয়ে কিবর েে নো, বর্শুর সেজোে বিবর্যযয়  এই জঠেল্ পৃবিিীয়ে কিবর্বিন 

িো ুঁবচয়ে রোখো যোয়ি নো। স্বোি শিুয সমোজ ও রোষ্ট্রীে জীিয়ন সোবি শ  সুস্থেো আনয়ে েোয়ের 

মে সিুজ, সয়েজ ও মোনিয়প্রবম  িনু্ধ েয়ে েয়ি।  

    অনযবিয়   বিেোর কর্ষোংয়র্  বি যখন িয়ল্ন “েয়িই নো েোর ডোয়ল্ প্রজোপবে 

িসয়ি”। েখন স্পয েয়ে ওয়ে—প্রজোপবের আেমন প্রো ৃবে  এিং এ ই সয়ে কস 

িংর্বিস্তোয়র সেয়যোেী এ ঠে প্রজোবে পেে। েোর র্োরীবর  িণ শেে বিবচেয মনয়  

প্রসোবরে  য়র, উিোর  য়র, কসৌন্দয়য শ ভবরয়ে কিে। কেোেোই-ও যবি সিুজ জোমো পয়র 

েয়িই েোর ক োয়ল্র ওপর কনয়ম আসয়ি—“এ েো, িুয়েো, বেনয়ে ল্োল্-নীল্ ফুল্। েোর 

বনয়জর...”। এর ম স্বোভোবি ভোয়ি কিয়ড় উেয়ল্ বর্শুর এ বিন সুষম বি োর্ েয়ি। 

এই সেযয় ই  বি  বিেোর মোধযয়ম িল্য়ে কচয়েয়েন।  

৩.২  নু্ধ রোজিোরোেণ  েুছক বে ো নেঠিছি মোইছকে মধুেদূি দত্ত িোেঁর বে ো 

‘বমঘিোদ ধ কো য’ েম্পছকব কীরূে অনভমি  যক্ত কছরছেি? 

উঃয়মঘনোিিধ   োয়িযর জনবপ্রেেোর  িো িল্য়ে বেয়ে মোইয় ল্ মধুসূিন িত্ত কিবর্-

বিয়িবর্ এ োবধ   বি ও  োয়িযর  িো িয়ল্য়েন। বিয়িবর্  বি বমল্েন, ভোশ্চজশল্ ও 

েোয়সর প্রসেও কসয়ক্ষয়ে উয়ে এয়সয়ে। আর কসইসয়ে কিবর্  বি  োবল্িোয়সর 

প্রসেও এয়নয়েন। বমল্েন ও েোুঁর  োিয ‘পযোরোডোইস ল্স্ট’-এর প্রসে কেয়ন 

িয়ল্য়েন—বমল্েয়নর সয়ে েুল্নোে েোুঁর  োিয উৎ ৃযের নে,  োরণ বমল্েয়নর 

 োিয স্বেীে। েয়ি ভোশ্চজশল্, েোয়সো ব ংিো  োবল্িোয়সর সমেুল্য েওেো অসম্ভি নে। 



বেবন এও শুয়নয়েন কয, অয়ন  বেন্দ ুমবেল্ো িইঠে পয়ড় ক ুঁ য়ি িু  ভোসোয়েন। েোই 

িনু্ধ কেৌরিোস িসোয় র স্ত্রীও যোয়ে িইঠে পড়য়ে পোয়রন,  কস িযোপোয়র িযিস্থো  রোর 

পরোমর্ শও বেবন িনু্ধয়  বিয়েয়েন। যবিও মধুসূিন িত্ত েোুঁর িনু্ধর উয়েয়র্য িয়ল্য়েন, 

েোজোর-েোজোর জেধ্ববনর কিয় ও েোর িনু্ধর  অবভমে েোুঁর  োয়ে অয়ন  

বনভশরয়যোেয  

৩৩ ‘ের োেী’ কন িোে বেষ েোরঠি েঙক্তক্তছি কন র প্রে োেক  োকয  য হোর 

করোর িোৎের্ বে ন ছেষণ কর। 

উঃ বিষু্ণ কি-র ‘পরিোসী’  বিেোঠের কর্ষ স্তিয় র চোরঠে িোয় য  বি চোরঠে শ্চজজ্ঞোসো 

বচহ্ন িযিেোর  য়রয়েন, যো  বিেোঠেয়  বিয়র্ষ মোেোে কপৌৌঁয়ে বিয়েয়ে। 

বিরোমবচয়হ্নর িযিেোর ভোষোর এ   িোয় যর স্বরূপয়  বনয়িশর্  য়র। আিোর এর 

মোধযয়ম  বি  োিযোল্ং োর, বিয়র্ষ  য়র, কেষ অল্ং োয়রর প্রয়েোে  য়রন। ‘পরিোসী’ 

 বিেোর কর্ষ স্তিয়  কসই  োিযোল্ং োয়রর বিবর্য প্রয়েোে ল্ক্ষ  রো যোে।  বি কযন 

বেয শ , েীক্ষ্ণ প্রয়ের  র্োঘোয়ে মোনুয়ষর, বিয়র্ষে িযোিসোজীিী, মোনুয়ষর বিয়ি য়  

জোবেয়ে েুল্য়ে সয়চয েয়েয়েন। সভযেোর আগ্রোসয়ন পৃবিিীর নিী, পোেোড়, েোে লু্প্ত 

েয়ে। িনিোসী প্রোণীরো েোবরয়ে কযয়ে িয়সয়ে। বনয়জর কিয়র্ই মোনুষ উদ্বোস্তুর মে 

ঘুয়র কিড়োয়ে িোধয েয়েয়ে। েোরো স্থোেী স্বোভোবি , বচরপ্রেযোবর্ে বনজস্ব িোসস্থোন েয়ড় 

েুল্য়ে পোয়র নো।  বি এখোয়নই প্র ৃবের স্বোভোবি েোয়  কপয়ে আগ্রেী। কর্ষ স্তিয়  

 বির এ োবধ  প্রয়ের ময়ধয বিয়ে আমরো েোুঁর িনযপ্রোণ, িণযপ্রোণী েিো প্র ৃবে 

কপ্রয়মর পবরচে পোই। 

৩.৪ ‘—নকন্তু এই রোিঠির কেো ভোছেোভোছ ই আমোর মছি আছে।‘—

‘েেেেনি’ রেিোংছে অিুেরছণ বে ছকর বেই রোছির অনভজ্ঞিোর ন  রণ 

দোও। 

উঃ  ‘পিচল্বে’ েিযোংর্ কিয়  আমরো জোনয়ে পোবর, িু-চোরঠে ফোরবস িল্য়ে পোরোর 

ক্ষমেো কল্খ য়   োিুবল্ওেোল্োয়ির িখল্ কনওেো  োমরোে ওেিোর সোেস 

বিয়েবেল্। এই  োিুবল্ওেোল্োরো খোস  োিুবল্র মে ফোরবস জোয়ন নো। েোই কল্খয় রও 

সুবিধো েল্। বেশ্চন্দ আর িোংল্োে আল্োপ েল্। এ জন সম্পয় শ জোনো কেল্, কস 

িবরর্োয়ল্র পেুেোখোবল্য়ে র্ীেিস্ত্র, বেং বিশ্চি আর চোবষয়ির েো ো ধোর কিওেোর  োজ 

 য়র। অনযজন  কল্খ য়  েোয়ির বেসোিবন োর্  রোর জনয ক রোবন িো 

মযোয়নজোয়রর ময শোিো বিল্। 

 



    এিোর পর্েু ভোষোর কশ্রষ্ঠ  বি খুর্-েোল্ খো ুঁ খটয় র েজল্ প্রসে এল্। এ জন 

েোুঁয়  কসই েজল্ কেয়ে কর্োনোল্। এল্ আিম খো ুঁ’ ও িুরখোবনর ব সসো প্রসে। জনন  

উৎসোেী পোেোন েোর   শর্-গুরুেম্ভীর  য়ে কসই ব সসোর ব েুেো েোন ও ব েুেো 

পোে  য়র কর্োনোল্। এভোয়িই পর্েু-সোবেেয কেোষ্ঠী িো সয়ম্মল্ন কর্ষ েল্। 

এই সমে করোজো চল্বেল্। েোই কর্োিোর কেোড়য়জোড় শুরুর আয়েই সিোই সোন্ধয আেোর 

কসয়র বনল্। কস রোয়ে কল্খ  কির্ ভোল্ই ঘুবময়েবেয়ল্ন। কসই ক্ষবণয় র সেযোেী, বভন্ন 

জোবের  ে গুবল্র িন্ধয়ন আেবর  সোেচয শ পোওেোে কসই রোয়ের  িো কল্খয় র 

কির্ ময়ন আয়ে। 

৪  নিছদবে অিুেোছর উত্তর দোও 

৪.১ দে ন ছেষণ কছর দে নেনিি কছরো 

ইনিেোি= ইস + ঠে+ র্োন ( ইস ও র্োন রুদ্ধিল্ , ঠে মকু্তিল্ ) 

 োগুইআঠি= িো +গুই+ আ + ঠে ( িো, গুই, আ, ঠে চোরঠে মুক্তিল্) 

দে বিমোত্র= ির + র্ন + মোে+ র (ির, র্ন, মোে, বেনঠে রুদ্ধিল্ র এ ঠে মুক্তিল্ ) 

নেপ্রহস্ত= বক্ষপ+ র+ েস+ ে ( বক্ষপ, , েস, ে বেনঠে   রুদ্ধিল্ র এ ঠে মুক্তিল্ ) 

অদ্ভুিরকম= অি+ ভূে+ র+  ম ( অি, ভূে,  ম বেনঠে   রুদ্ধিল্ র এ ঠে 

মুক্তিল্ ) 

৪.২ উদোহরণ দোও 

মধযস্বরোেম=  ম শ >  রম 

স্বরভশ্চক্ত= ভশ্চক্ত>ভ বে 

অেঃ স্থ শ্রুবে=িু’এ  > িুয়ে  

অেযস্বরয়ল্োপ অয়নোনয স্বরসংেবে= যিু>কযোয়িো 

র্োর কম ব িোর েোছজ, অিয বেোছক েোঠি  োছজ। 

( কয কযোেয কসই সফল্্ভোয়ি  োজ  রয়ে পোয়র) 

--নিীন ডোক্তোর ব্ল্যোড কডোয়নর্ন  যোয়ম্পর  োজগুবল্ সুষ্ঠ ভোয়ি সম্পন্ন  রয়ল্ও 

পয়রর্ শুধু বচৎ োর কচচোমবচ জয়ুড়বেল্। এয় ই িয়ল্ যোর  ম শ েোর সোয়জ অনয 

কল্োয়  ল্োঠে িোয়জ। 



িুি আিছি েোন্তো ফুরোে। 

( িোবরয়ের অসে অিস্থো) 

--ল্ ডোউয়ন িহু শ্রবময় র  োজ চয়ল্ যোওেোে েোয়ির পবরিোয়রর এখন নুন আনয়ে 

পোেো ফুরোে অিস্থো। 

ব েঁছেো বর্ো ী নভ  েোে িো। 

(অবে ঘবনষ্ঠ জয়নর গুয়নর  ির েে নো) 

পোড়োর অনুষ্ঠোয়ন অি শ খরচো  য়র েোবে ো ডো ো েয়ল্ও পোড়োর কময়ে ল্বল্েো সুন্দর 

েোন েোওেো স্বয়ত্তও েোয়  আমন্ত্রন জোনোয়নো েে বন। এয় ই িয়ল্ কেুঁয়েো কযোেী বভখ 

পোে নো। 

মোনর বিো  ণ্ডোর , েুঠি বিো ভোণ্ডোর 

( িয়ড়ো  ম শ োয়ের পবর ল্পনো  রো) 

--এল্ো োর জয়ল্র সমসযো িরূ  রোর জনয প্রোে ১০ বিঘো জোেেোর উপর র্ীেল্য়খোল্ো 

জল্োধোর প্র ল্প বেবর েয়ে। এ কযন মোবর কেো েণ্ডোর , লু্ঠে কেো ভোণ্ডোর। 

একহোছি িোনে  োছজ িো। 

(িু পয়ক্ষর কিোষ কিয় ই বিিোি েে) 

--অপরোধীয়ির মনস্তত্ত্ব বিচোর  রয়ল্ কিখো যোে কির্ীরভোে কক্ষয়েই িুপয়ক্ষর কিোষ 

বেল্, এ েোয়ে েোবল্ িোয়জ নো। 

 

 


