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১. নীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও 

১.১ ‘তার েলবার িক্টিটি বড া মজার।’ 

  – কার েলবার িক্টিটি বড া মজার? তার েলার িক্টি প্রসডি প্রাবক্টিক কী জাক্টনড়েডেন? 

উ:-  প্রশ্নে উদ্ধৃত অংশটি শশবশ্নতোষ মুশ্ন োপোধযোয় রশিত ‘কোর দদৌড় কদূ্দর’ প্রবন্ধ দেশ্নক দেওয়ো 

হশ্নয়শ্নে। 

এই প্রবশ্নন্ধ অযোশমবোর িলোর ভশির কেো বলো হশ্নয়শ্নে। 

একশ্নকোশী অযোশমবো তোর দদশ্নহর  োশেক দপ্রোশ্নিোপ্লোজম সোমশ্নে গশড়শ্নয় দদয়, ফশ্নল সৃটি হয় ক্ষণপদ। 

আর এই ক্ষণপশ্নদর সোহোশ্নযযই দপ্রোশ্নিোপ্লোজশ্নমর শদশ্নক দস এশগশ্নয় যোয়, কশ্নয়ক শমশেশ্নি তোর 

কশ্নয়ক  শমশলশমিোর পে মন্থর গশতশ্নত িলোশ্নফরোর ভশিটিশ্নক দল ক মজোর বশ্নল উশ্নে  কশ্নরশ্নেে। 

১.২ ‘কার নাম দনু্দকু্টি? কাডক বডল অ্রক্টণ?’ – প্রশ্ন দটুি শ্রতামাডক করা হডল তুক্টম কী উত্তর 

শ্রদডব? 

উ:-  দুন্দশুভ শশ্নের অে থ হশ্নলো ‘ঢোক’ এবং অরশণ শশ্নের অে থ হশ্নলো ‘শিত্রক গোে’ বো িকমশক পোের । 

১.৩  ‘ওই পাহা িার নাম জাডনা?’ 

– প্রশ্নকতটার পক্টরে়ে দাও। ক্টতক্টন কাডক এই প্রশ্ন কডরডেন? শ্রোতা তার উত্তডর কী 

জাক্টনড়েডেন? 

উ:-  সুেীল গশ্নিোপোধযোয় রশিত ‘দমঘ-দিোর’ গশ্নে বৃটিশবজ্ঞোেী পুরন্দর দিৌধুশর অসীমোশ্নক এই প্রে 

কশ্নরশেশ্নলে। 

অসীমো অকপশ্নি দস জবোব দদয় পোহোড়টি হল মোউন্ট দিম্বোরশলে আর তোর পোশ্নশর কুয়োশোয় ঢোকো 

হ্রদটি হল দেভোর দলক। 



১.৪ পুক্টলনক্টবহারী শ্রসন ‘জনগণমন অ্ক্টিনা়েক জ়ে শ্রহ’ গানটি রেনার উপলক্ষ জানডত 

শ্রেড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরডক ক্টেটঠ ক্টলখডল ক্টতক্টন কী উত্তর ক্টদড়েক্টেডলন? 

উ:-   পুশলেশবহোরী শবশ্বকশব রবীন্দ্রেোশ্নের অতযন্ত শপ্রয় পোত্র শেশ্নলে। শতশে কশবর কোশ্নে  ‘জেগণমে 

অশধেোয়ক জয় দহ’ গোেটি রিেোর উপলক্ষয জোেশ্নত িোইশ্নল রবীন্দ্রেোে তোাঁশ্নক শিটিশ্নত শলশ্ন  জোেোে 

দয, কশবর দকোশ্নেো এক  ইংশ্নরজ সরকোশ্নর প্রশতষ্ঠোবোে বনু্ধ তৃতীয় জশ্নজথর আগমে উপলশ্নক্ষয তোাঁশ্নক 

গোে রিেো করশ্নত অেুশ্নরোধ করশ্নল শতশে অতযন্ত অবোক হে ও দরশ্নগ যোে। এর প্রশতক্রিয়ো শহসোশ্নব 

শতশে গোেটি রিেো কশ্নরে যোশ্নত ভোরশ্নতর মশহমো দঘোশষত হয়। 

১.৫  ‘শ্রিডস যা়ে নামগুক্টল’ – শ্রকান ্নামগুক্টল, শ্রকাথা়ে, শ্রকন শ্রিডস যা়ে? 

উ:-  কোশমেী রোয় রশিত ‘স্মৃশতশিহ্ন’ কশবতোয় দযসব ক্ষমতোশ্নলোভী , সোম্রোজযবোদীরো শবশোল স্মৃশতশ্নসৌধ 

শেম থোণ কশ্নর শেশ্নজশ্নদর েোম অক্ষয় রো শ্নত িোই তোশ্নদর েোশ্নমর কেো এ োশ্নে বলো হশ্নয়শ্নে । 

আশ্নলোিয উদ্ধৃশতটির মধয শদশ্নয় কশব দবোঝোশ্নত দিশ্নয়শ্নেে দয, সোম্রোশ্নজযর ক্ষমতোশ্নলোভী শোসশ্নকর দল 

দকবলই শেশ্নজশ্নদর ক্ষমতোর দশ্নে শবশোল শবশোল প্রোসোদ বো অট্টোশলকো শেম থোণ কশ্নরশ্নে, তোশ্নত মোেুশ্নষর 

দকোশ্নেোই উপকোর হয়শে। তোই মোেুশ্নষর মশ্নে তোশ্নদর দকোশ্নেোই জোয়গো হয়শে। একসময় কোশ্নলর শেয়শ্নম 

দসই প্রোসোদ বো অট্টোশলকোগুশল ধ্বংসসূ্তশ্নপ পশরণত হশ্নয়শ্নে এবং তোশ্নদর েোম কোশ্নলর দরোশ্নত দভশ্নস 

শগশ্নয়শ্নে। 

২. ক্টনডদটশ অ্নুসাডর নীডের বযাকরণগত প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

২.১ বাডকয প্রড়োগ কডরা : 

২.১.১ ঝিরঝির :- সোরোশদে ধশ্নর ক্রঝরক্রঝর কশ্নর বৃটি পশ্নড় িশ্নলশ্নে। 

২.১.২ িাপুর-িুপুর :-   টিশ্নের িোশ্নল িোপুরিুপুর বৃটি পশ্নড় । 

২.১.৩ ক্টখলক্টখল :- কুকুর েোেোটির শিগবোক্রজ দদশ্ন   শশশুটি শ ল শ ল কশ্নর দহশ্নস উিশ্নলো । 

২.২ েীশ্নির বোকযগুশলশ্নত শেদ্বৈতগুশলর প্রশ্নয়োগ ববশশিয দদ োও : 

২.২.১ দিলোশ্নিশলর মশ্নধয েো যোওয়োই ভোশ্নলো। 

উ:-   আশ্নলোিয বোশ্নকয ‘দিলোশ্নিশল’ একটি শেদ্বৈত এবং এর মধয শদশ্নয় ‘অস্বোচ্ছন্দয অে থ’ (শভশ্নড়র 

মশ্নধয) প্রকোশশত। 

২.২.২ শ্রদখডত শ্রদখডত সিযা শ্রনডম এল। 

উ:-  প্রদত্ত বোশ্নকয ‘দদ শ্নত দদ শ্নত’ এই শেদ্বৈতটি শৈরুক্ত শশ্নের শেদ্বৈশ্নতর অন্তগ থত এবং এর মধয 

শদশ্নয় ‘সমকোলীেতো’ ভোবটি প্রকোশশত। 
 


