
১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লনচের ভাষায় লিখ: 

১.১ বর্তমান যুচের ইংচরজে ও বাংিা আত্মলনভতরশীি নয়। – প্রাবলিক লকান ্ অচথ ত 

‘আত্মলনভতরশীি’শচের প্রচয়াে ঘটিচয়চেন? বর্তমান যুচের ইংচরজে ও বাংিাচক লকন 

লর্লন আত্মলনভতরশীি মচন কচরনলন ? 

উ: মনের ক োনেো েতুে চিন্তো বো অেুভূচত প্র োনের জেয েতুে েনের প্রন োজে হনে সংসৃ্কত ভোষো 

চেজস্ব েেভোণ্ডোনর অেসুন্ধোে  নর েতুে েে ততচর  নর। এই প্রসনেই কেখ  তস দ মুজতবো 

আেী আনেোিয উক্তিটি  নরনেে। 

েতুে ক োনেো ভোবেো-চিন্তো বো অেভূুচত প্র োনের জেয েতুে ক োনেো েনের প্রন োজে কদখো চদনে 

ইংনরক্তজ বো বোংেো ভোষো তোনদর চেনজর েেভোণ্ডোনর অেুসন্ধোে েো  নর চভন্ন চভন্ন ভোষো কেন  েে 

ধোর  নরনে এবং বততমোনেও  রনে। পোঠোে-কমোগে যুনগ আইে-আদোেত, খোজেো-খোচরজ 

েতুেরূনপ কদখো কদও ো  বোংেো ভোষো আরচব এবং ফোরচস কেন  অনে  েে গ্রহণ  নরনে। 

পরবতী সমন  ইংনরক্তজ কেন  ইংনরক্তজর মোরফনত অেযোেয ভোষো কেন  েে কেও োর ফনে 

ইংনরক্তজ ও বোংেো ভোষোন  কেখ  আত্মচেভতরেীে ভোষো বনে গণয  নরেচে। 

১.২ ‘আলম এই ঘাচে বচে থালক - লকান ্েমচয় কলব ঘাচে বচে থাচকন? র্খন প্রকৃলর্র 

লকমন রূপ র্ার লোচখ ধরা পচ়ে ? 

উ: জীবেোেন্দ দোনের কেখো ‘আ োনের সোতটি তোাঁরো’  চবতো  যখে আ োনে সোতটি তোরো ফুনি 

ওনঠ তখে  চব ঘোনসর উপর বনস েোন ে। চদবনসর অবসোনে যখে সন্ধযো েোন্ত, রমণী  হন  

বোংেোর বুন  কেনম আনস, তখে  চব বুঝনত পোনরে এ  ক েবতী  েযোর আগমে বোততো। কসই 

েোরী কযে িুে চদন  জোম  োঠোে-চহজনের বনে কেহিুম্বে কদ । চতচে কির কপন  যোে েরম ধোনের 

গন্ধ বো  েচমর ঘ্রোনণ, পু ুনরর জনে বো হো াঁনসর পোেন  পচিবোংেোর আসে রূপ েুচ ন  আনে। 

 ১.৩ ‘লকন্তু লবঘ্নও আচে বহু। – পত্ৰচিখক স্বামী লবচবকানন্দ ভলেনী লনচবলির্াচক কীরূপ 

লবচঘ্নর কথা োলনচয়চেন? 

উ: আনেোিয উক্তিটি ‘স্বোমী চবনব োেনন্দর চিটঠ’ রিেো কেন  কেও ো। চিটঠ কেন  জোেো যো  কয 

ভচগচে চেনবচদতো ভোরত বনষ তর েোরী সমোনজর  েযোণ সোধনের জেয তোর কদে কেন  ভোরতবনষ ত 

আসনত িোে। স্বোমীক্তজ তোই তোন  েোেো চবনের  েো জোেোনত চগন  বনেে কেতোে সম্পন ত 

ভোরতী নদর চবরূপ ধোরণো রন নে, ভোরনতর আবহোও ো তোর প্রচত ূে, ইউনরোচপ  সুখ স্বোচ্ছন্দয 



চতচে এই  কদনে পোনবে েো।এই সব চবে সম্পন ত তোন  সত ত  রনতই স্বোমীক্তজ চেনবচদতোন  পত্র 

চেনখচেনেে। 

১.৪ ‘নচিোেিা বুল়েচয় ওচে, লকন্তু মু়েয় না। — উি্ধৃর্াংচশ নচিোচের প্রেঙ্গ উত্থাপচন 

‘আবহমান’ কলবর্ায় রূপকথার আচবশ কীভাচব রলের্ হচয়চে, লবচেষণ কর। 

উ: েনিগোে মুডোনেোর প্রসে বোংেোর এ  চবখযোত প্রবোদ কেন ই গৃহীত—যোর মোনে গল্প সমোপ্ত হে। 

চ ন্তু  চবর েনিগোেটি মডু চে,  োরণ  েো অেুযো ী চিরো ত সনতযর বোণী-মোতৃভূচমর প্রচত কফনে 

আসো স্মৃচতর  েো ক োেচদে ফুরো  েো।  চব  ল্পেোর সোাঁন ো কবন  স্মৃচতর হোত ধনর কপ ৌঁনে যোে 

গ্রোমজীবনের তেেনবর কবেোভূচমনত।  ঘোনসর গন্ধ গোন  মোখো, আ োনের তোরো  তোরো  স্বপ্ন এাঁন  

রোখো, যন্ত্রণোর আগুে েো-কেভো, দুুঃনখর বোচস েো-হন  যোও ো, সূনয তর ওঠো ও েোমো এ সমস্ত চ েুর 

চ েুই ফুরো  েো। েনিগোে কসই  োরনণই  চবর  ল্পেো  মুচডন  যো চে। 

১.৫ ... আর আহাচরর েংস্থান রলহি না। - রাধারাণী ও র্ার মাচয়র িেু তলর্র লেত্ৰ ‘রাধারাণী’ 

পাে্াংচশ কীভাচব লেজত্ৰর্ হচয়চে, র্া উি্ধৃর্াংচশর আচিাচক আচিােনা কচরা। 

উ:রোধোরোণীর চপতো চবত্তবোে হনেও আ ক্তস্ম  তোর মৃতুযর পর জনে  মোমেোবোজ জ্ঞোচতর  োরনণ 

স্বোমীর বোচড ভদ্রোসে কেন  চবতোচডত সমূ্পণ ত সহো সম্বেহীে রোধোরোণীর মো ও রোধোরোণীর  েোই 

উদ্ধৃচতটিনত বেো হন নে। রেযোত্রোর আনগ রোধোরোণীর মো খুব অসসু্থ হন  পডে, এন বোনরই 

েযযোেো ী। এই অবস্থো   োজ  রো সম্ভব ে । অেযচদন  রোধোরোণী েোনিো, তোর পনেও উপোজতে 

অসম্ভব। ঘনরও সক্তিত আহোয ত কেই, তোই তোনদর আর আহোর িনে েো। 

১.৬ ‘কভাে ত লয এখন োধারণ কাচকর লথচক লনচেচক আিািা রাখচর্ োয়, র্ার স্পষ্ট 

প্রমাণ আেচক লপিাম। লপ্রাচেের শঙ্কু কীভাচব লেই প্রমাণ লপচয়চেন? 

উ:  ২২ অনটোবনরর চদেচেচপনত প্রনফসর েঙ্ ু চেনখনেে,  ভতোস এখে সোধোরণ  োন র কেন  

চেনজন  আেোদো রোখনত িো । বজ্র-চবদুযৎসহ বৃটিপোনত কপ্রোনফসর েঙ্ ুর বোগোনে এ টি  ো  

মোরো কগনে, কসখোনে বহু  োন র সমোগম হনেও  ভতোস তোনদর সনে েোচমে হ চে। কস এ মনে 

কপেচসে মুনখ চদন  কম চে  সংখযো চেখচেে । তোর এই সোধোরণ  োন র কেন  আেোদো প্রো  

বুক্তিমোে মোেুষজচেত বযবহোর কদনখই কপ্রোনফসর েঙ্ ু এ েো বনেচেনেে। 

 

২. নীচের ব্াকরণের্ প্রশ্নগুলির উত্তর িাও : 

২.১ লমৌলিক শে বিচর্ কী লবাঝ? 

উ: কযসব েেন  ভোঙো বো চবনেষণ  রো যো  েো এবং যোর সনে ক োনেো প্রতয , চবভক্তি বো উপসগ ত 

যুি েোন  েো, তোনদর কম চে  েে বনে। 

উদোহরণ: মো, বোবো, কগোেোপ, বই, হোত, আ োে ইতযোচদ। 

২.২ নবেটের্ শেচক কয়টি লেলণচর্ ভাে করা যায় এবং কী কী? 



উ: েবগটঠত েেন  সোধোরণত দুটি ভোনগ ভোগ  রো যো । এগুনেোর মনধয চ েু হনেো অচবচমশ্র েে 

কযমে অচেন ত, অচতনর  ইতযোচদ। আবোর চ েু েে চভন্ন-চভন্ন ভোষোর উপোদোনের সংনযোনগ 

গটঠত। এগুনেোন  চমশ্র েে বো সঙ্কর েে বনে। কযমে : কহড [ ইং ] + পক্তণ্ডত [ বোং] = কহডপক্তণ্ডত। 

কহড + কম েবী [ আরবী] = কহডনম েবী। চফ [ ফোরসী ] + বের [ বোংেো ] চফ-বের। 

২.৩ র্দ্ভব শচের িটুি উিাহরণ িাও। 

উ: তদ্ভব েেন  দুনিো ভোনগ ভোগ  রো যো । চেজস্ব ও  ৃতঋণ তদ্ভব। কযসব তদ্ভব েে যেোে তই 

তবচদ  বো সংসৃ্কনতর চেজস্ব েনের পচরবততনের ফনে এনসনে কসগুনেোন  চেজস্ব তদ্ভব েে বেো 

হ ।  

কযমে -ইন্দ্রোগোর > ইন্দোআর > ইন্দোরো,   উপোধযো  > উবজঝোঅ > ওঝো ইতযোচদ। 

 

  আর কযসব েে প্রেনম তবচদ  বো সংসৃ্কত ভোষো  ইনন্দো-ইউনরোপী  বংনের অেয ভোষো কেন  বো 

ইনন্দো-ইউনরোপী  েোডো অেয বংনের ভোষো  ৃতঋণ েে চহসোনব এনসচেে এবং পনর প্রো ৃনতর 

মোধযনম পচরবচততত হন  বোংেো  এনসনে কসসব েেন   ৃতঋণ তদ্ভব বো চবনদেী তদ্ভব েে বেো 

হ ।  

 কযমে গ্রী  দ্রোখনম > দ্রময >  দম্ম > দোম। 

২.৪ ‘লিলশ শে’ লক ‘অজ্ঞার্মূি শে’ বিা হয় লকন? 

উ: কদচে েে কদনের প্রোিীেতর আচদবোসী দ্রোচবড কগোষ্ঠীর ভোষো। অচধ োংে কেনত্রই এই েনের 

মূে পোও ো যো  েো বনে এন  অজ্ঞোতমূে েে বেো হ । 

২.৫ রু্লকত এবং ওিন্দাে শেভাণ্ডার লথচক বাংিায় েৃহীর্ হচয়চে এমন িটুি কচর শচের 

উিাহরণ িাও। 

উ: তুচ ত - দোনরোগো,মুিনে ো,বোরুদ ওেন্দোজ-তুরুপ, হরতে, রুইতুে 

২.৬ র্ালমি শেভাণ্ডার লথচক বাংিায় এচেচে এমন িটুি শে লিচখা। 

উ: িুরুি, কিটি, চপনে ইতযোচদ 

২.৭ লনচিতশ অনুযায়ী লমে বা েংকর শে তর্লর কর  

উ: 

ইংনরক্তজ + বোংেো  সু্কেঘর/কহড + ক রোচে = কহড ক রোচে 

কপোতু তচগজ + চহক্তন্দ  পোউ+রুটি=পোউরুটি 

তৎসম েে ধূপ+দোচে = ধূপদোচে 

 

২.৮ ইংচরজে লথচক অনুবাচির মাধ্চম বাংিায় েৃহীর্ হচয়চে এমন িটুি শে উচেখ কর। 



 

উ: Wrist Watch = হোত ঘচড, News paper = সংবোদ পত্র 

২.৯ লযােরূঢ় শচের ি’ুটি উিাহরণ িাও। 

উ: রোজপুত, চবেোপোচে 

২.১০ গুণবােক লবচশষ্চযাচে একটি বাক্ রেনা কর। 

উ: সততো - কেনেটির সততো কদনখ আচম মুগ্ধ হন  কগেোম। 

২.১১ জিয়ালবচশষচণর ি’ুটি েেনরীলর্ লনচিতশ কর। 

• উ: লবভজিহীন শেচযাচেেঃ ভোবজ্ঞোপ  - কস অবেয আসনব। সম জ্ঞোপ  - িমাের্ ভুে 

 নরো েো। স্থোেবোি  - লহথা আর এনসো েো। 

• এ-লবভজি লযাচেেঃ সুনখ েো নত িোই। পচরচস্থচত িরনম উনঠনে। 

২.১২ কাচের ব্জি বা বস্তুচক লনচিতশ করচর্ লকান ্েব তনাম পি ব্বহৃর্ হয়? 

 

উ: সোমীপযবোি  সব তেোম বযবহৃত হ । কযমে - ইচে উচে, এিো কসিো, এই ওই ইতযোচদ। 

 

২.১৩ একটি র্ৎেম অব্য় এবং একটি খাাঁটি বাংিা অব্চয়র উিাহরণ িাও। 

উ: তৎসম অবয  -যচদ যেো/হঠোৎ খোাঁটি বোংেো অবয - আচ্ছো/আবোর/তব ু

 

২.১৪ ধারু্র েেন অনুযায়ী জিয়াপি কর্ ধরচনর হচয় থাচক? 

উ: িোর প্র োর I) কম চে  ক্তি োপদ II) সোচধত ক্তি োপদ III) কয চগ  ক্তি োপদ IV) সংযোন গমূে  

ক্তি োপদ 

 

 


