
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ  

১. ‘তুলি কেন এত তাডাতালড েরচ া ?’ – এর উত্তচর পৃলিবী কিখেচে েী জালনচ়েল ি? 

উত্তরঃ শিবত োষ মুত োপোধ্যোয় রশি  ‘কোর দ ৌড় কদু্দর’ রিনোয় দে ক পৃশিবীতক হনহন কতর ছুতে 

িেত  দ ত  প্রশ্ন কতরন দে পৃশিবীর এ   োড়ো দকন। এর উত্ততর পৃশিবী  শ নো হোওয়োর মু  শ তয় 

দে তকর কোতন এতে বতে দেতেন,  িোমো মোতন জীবন দিষ।  োই ে শ ন আতছ  ো াঁশড়তয় পড়তে 

িেতব নো, িোশ্ব  েত যর শ তক এশেতয় েোওয়োর েশ  বন্ধ করতেও িেতব নো।  োহতে েশ র অভোতব 

স্তব্ধ হতয় পড়তব জীবতনর েশ । 

২. ‘এই কদখ ভরা সব লেিলবি কিখাচত।’ – বক্তার কনাটবুচের লেিলবি কিখাচত কোন ্

কোন ্প্রসঙ্গ রচ়েচ ? 

উত্তরঃ বোাংেো শিশু ও শকতিোর েোশহত যর অনয ম স্রষ্টো েুকুমোর রোতয়র দে ো ‘দনোেবই’ কশব োয় 

কশব ভোতেো কিো শুতনই  ো িেপে দনোেবুতক শেত  দনন।  োর দনোেবইতয় দে ো মজোর  িযগুশে 

হে ফশড়তের কটে পো, আরতিোেো শক শক  োয়, আঠো দকন িেিে কতর, দেোরুতক কো ুকো ু শ তে 

দকন দে ছেফে কতর,কোন দকন কেকে কতর ও দফোাঁড়ো দকন েনেনোয় দেেোও দে দজতন শনতয় 

শেত  দনতব। 

৩. ‘পুরন্দর কেৌধুরী দারুণ খুলি হচ়ে উচেল চিন।’ - লতলন দারুণ খুলি হচ়ে উচেল চিন 

কেন? 

উত্তরঃআবহোওয়ো শবষতয় আতেোিনোর জনয দবোস্টন িহতর রোষ্ট্রেতের এক আতেোিনো েভোয় দেোে 

শ ত  আতেন শব যো  শবজ্ঞোনী পুরন্দর দিৌধ্ুরী। দেই েভোয় কোরপভ নোতম এক বৃটষ্ট শবজ্ঞোনী পুরন্দর 

দিৌধ্ুরীতক দমঘ দিোর বেতে শ শন উতত্তজনোয় অজ্ঞোন হতয় েোয়। পতর জ্ঞোন শফরতে দ ত ন একটে 

েুন্দরী দমতয়  োর দেবো-শুশ্রূষো করতছন। পতর জোনত  পোতরন দে দেই দমতয়টে  োর ২৫ বছর 

আতে হোশরতয় েোওয়ো ভোই শ কশবজতয়র কনযো অেীমো। শবত তি এতে এমন ভোতব একজন রতের 

েম্পতকের আত্মীয়তক  ুাঁতজ দপতয় পুরন্দর দিৌধ্ুরী  োরুণ  ুশি হতয় উতঠশছে  

৪. ‘এেলদন ঘচটল চিা এেটট ঘটনা।’ — কসই ঘটনার লববরণ রািেুিার েচটাপাধযা়ে 

‘োজী নজরুচির গান’ িীর্ ষে রেনাাংচি েীভাচব উপস্থালপত েচরচ ন? 



উত্তরঃ এ োতন রোমকুমোর িতটোপোধ্যোয়  োাঁর দছোেতবেোকোর এক ঘেনোর কিো বতেতছন। একশ ন 

সু্কতে েোবোর পতি একটে জমোতয়  দ ত  দকৌ ূহেবি  শক হতয়তছ জোনত  শেতয় শ শন শুনত  পোন 

দে দে োতন দন োজজ বক্ ৃ ো দ তবন। আর কোজী নজরুে ইেেোমও দে োতন উপশি  িোকতবন। 

এই  ুই শপ্রয় মোনুষতক কোছ দিতক দ  োর দেোভ শ শন ছোড়ত  পোরতেন নো। দে ক দেইশ ন আর 

সু্কতে নো শেতয় দেই োতনই  ো াঁশড়তয় পতড় শছতেন। নজরুে েোন েোইতেন এবাং দন োজজ বক্ ৃ ো 

শ তেন। নজরুতের েোন শুতন েকতেই স্তব্ধ হতয় শেতয়শছে। দেই শ তনর দেই েোন বক্ ৃ ো শুতন 

দে ক  োর উতত্তজনোতক েোমোে দ ওয়োর জনয বোশড় শফতর  োর শপ্রয়  বেোর দবোতে ডুতব 

শেতয়শছতেন। জীবতন প্রিমবোর নজরুেতক দ  োর ঘেনো অমূেয হতয় রতয়তছ।  

৫. ‘িূঢ় ওরা, বযি ষ িনস্কাি!’ —“সৃ্মলতলেহ্ন” েলবতা়ে েলব োচদর, কেন ‘িূঢ়’ এবাং ‘বযি ষ 

িনস্কাি’ বচিচ ন? 

উত্তরঃ উনশবাংি ি োব্দীর অনয ম দেষ্ঠ মশহেো কশব কোশমনী রোতয়র দে ো স্মৃশ শিহ্ন কশব োয় েোরো 

দভতবশছে  োত র নোম শবিোে অক্ষতর ইে-পোিতরর দেৌতধ্র এর মতধ্য শিরশ তনর জনয দে ো িোকতব 

 োত রতকই কশব মূঢ় এবাং বযি ে মনস্কোম বতেতছন।  

েমোতজ এক ে দেোভী ও আত্মস্বোি েেব েস্ব  মোনুষ শনতজত র নোম দক শিরকোে বযোপী স্বন েোক্ষতর 

দ ো োই কতর রো ত  িোয়। শকন্তু এরো জোতন নো দে েমোজ ও মোনুতষর মেে েোধ্ন করতেই 

েুেেুেোন্তর ধ্তর মোনুতষর স্মৃশ ত   োরো অমশেন হতয় িোকতব।  োই  োত র মূঢ় বতেতছন। এরো 

শনতজত র নোমতক অকু্ষন্ন রো ত  ইে কোঠ পোিতরর স্মৃশ তেৌতধ্ নোম দ ো োই কতর  দরত শছে।শকন্তু 

মহোকোতের অতমোঘ শনয়তম  ো ভগ্নসূ্ততপ পশরণ  হতয়তছ।  োই বেো হতয়তছ  োত র মনস্কোম বযি ে। 

৬. ‘োেুিা গল্প কিানা়ে কে নাতলনচে’ – োেুিা তার নাতলনচে কোন ্গল্প কিানান? 

উত্তরঃ উ ্ধ্ৃ  কশব োাংিটে েৃহী  হতয়তছ কশব েুকোন্ত ভটোিোতে ের রশি  ‘শিরশ তনর’ কশব ো 

দিতক। ১৩৫০ েোতে  ুশভেতক্ষর শ ন মোনুতষর শক অেহোয় অবিো হতয়শছে দেই েতের কিো বেো 

হতয়তছ। দেই কটঠন অন্নোভোতবর েময় গ্রোতমর  শরদ্র মোনুষ েোমোনয  োবোতরর েন্ধোতন গ্রোম দছতড় 

নোনো শ তক ছশড়তয় পতড়। দেই ঘেনোর েোক্ষী বৃদ্ধ ঠোকুমো  োত র দেই  ুশভেক্ষপীশড়  গ্রোতমর মোটের 

কুটেতরর  োওয়োয় বতে  োর নো নীতক দেই অকোতের েমতয়র েে দিোনোজিতেন। 

৭. ‘েিোতা িহরটা আলি কিাচটই প ন্দ েলরচন’ পত্রচিখে তার েিোতা িহরচে 

অপ চন্দর কোন ্েুক্তক্ত লদচ়েচ ন? 

উত্তরঃ উ ্ধ্ৃ  কশব োাংিটে েৃহী  হতয়তছ কশব রবীন্দ্রনোি ঠোকুতরর দে ো “ভোনুশোংতহর পত্রোবেী” 

কশব োটে দিতক।  

কশবর দিোত  কেকো ো িহর েো হে ইে কোঠ পোিতরর কাংজিে। আকোিেো েব েময় দধ্ো াঁয়োর 

দমতঘ ঢোকো। কেকো োর বষ েোর মতধ্য দকোতনো ন ুনত্ব দনই। িোশন্তশনতক তনর মোতঠ বৃটষ্টর আেমতন 

দে েবুতজর দমেো দ  ো েোয়  ো কেকো োর বৃটষ্টত  আিো করো বৃিো। এ োতন বৃটষ্ট দেন বোশড়র ছোত  

দঠোক্কর দ ত  দ ত   োর েশ  হোশরতয় দফতে। এ োতন েবশকছু একতঘতয়শম।  োই কশব কেকো ো 

িহরতক পছন্দ কতর নো। 


