
১। সঠিক উত্তরঠি ব েঁছে নিছে বেছ  োঃ  

১.১ ------------- ন ষছে পৃনি ীছে বক ি জ নেই আর নিছের েুেয িছে।‘ 

ক)যুদ্ধবিগ্রহ    খ)দয়াপ্রদর্ শন     গ)বিরসাধন   ঘ)আবিথেয়িা 

১.২’আম র ক ছে নকরূপ আচরণ প্রেয শ  কর?’  ক্ত  েছেি— 

ক)সসলুকস খ)সসথকন্দার       গ)পুরু         ঘ)চন্দ্রগুপ্ত 

১.৩’পশ্চিছম ক েঁ িরুর েরক নর নিছে বিক ে    ে।‘—বিনিি ছক একি   ছেছে— 

ক) হািুল সসন       খ) কযািলা গ)পযালা      ঘ)ভন্টা 

১.৪ ম ইছকে মধ সূিি িত্ত বেই জ ে জ বিছক ে েঁর  ন্ধ  বেৌরি স  স কছক নচঠি 

নেছ নেছেি বসঠির ি ম— 

ক)ভাস শাই     খ)সীথলান  গ)মলটা       ঘ) টাইটাবনক 

১.৫ কন  মৃি ে ি শগুছের বে   প্রিম উপিয স- 

ক) এভাথি কা াঁথদ না খ) সুয শাথে বনবম শি ঘর গ) জলপাই কাথের এসরাজ ঘ)ঝিবকবমবক ঝিবরঝিবর 

২. িীছচর প্রশ্নগুনের সংনিে উত্তর ি ও  

২.১’ ম ন্ধ ে রই আমে বিছক/ চছে আসছে এমনি রকম’ – বক ি প্রসছে কন  একি  

 ছেছেি? 

উঃ উদ্ধৃি পঙ্কবিটট  কবি রিীন্দ্রনাে োকুথরর সলখা ‘সিািাপড়া’ কবিিাটট সেথক সনওয়া হথয়থে। 



          মানুথের ভাগয বচরবদন একইরকম োথক না। িাই একজন মানুে বকেুটা সুখ সভাগ করার 

পথরই আথস দুঃখ, িখন হয়থিা অপর িযাঝি সুখ সভাথগর সসৌভাগয লাভ কথর। এই প্রসথেই কবি 

িথলথেন সয মান্ধািার আমল সেথক সুখ দুঃথখর আিিশন ঘথট চথলথে। 

২.২’ আম  অছপি  আপি র ব  রের ন পি আর ি ই’— ক্ত র একি   ে র ক রণ নক? 

উঃ উদ্ধৃি উঝিবির িিা হথলন আরি সসনাপবি। মুর সসনাপবি অজাথেই িাাঁর র্্ু বর্বিথর 

এথস আশ্রয় গ্রহন কথরবেথলন। আরিথদর অিুলনীয়  আবিথেয়িা উপথভাগ কথর বিবন মুগ্ধ হথয় 

যান এিং গল্প করথি করথি প্রকার্ পায় সয মুর সসনাপবি আরি সসনাপবির বপিার হিযাকারী। 

িাই  প্রবিথর্াধপরায়ন আরিথসনাপবি িথলবেথলন সয এই বিপক্ষ বর্বিথর বিবন মুর সসনাপবির 

সিথেথক িড় র্ু। 

২.৩ ‘অয নিছে ি স! বে ম র এই ঔদ্ধছেযর জিয বে ম ে আম র স ম্র জয বিছক 

নি ব নসে করে ম।‘-আনিছে ন্স বক ি ঔদ্ধেয বিন ছেছে? 

উঃ আবন্টথগানস সসথকন্দাথরর সসনািাবহনীর একজন সসনাধযক্ষ। বকন্তু বিবন িয়স ও সম্মাথন িড় 

সসনাপবি সসলুকাসথক সম্রাট সসথকন্দাথরর সামথনই বিস্বাসঘািক িথল অবভযুি কথরন এিং 

িরিাবর সির কথর িাাঁর সথে সমথর বনযুি হন। সম্রাথটর বিচাথরর অথপক্ষা না কথরই, বনথজ 

সসনাপবিথক সম্রাথটর সামথন আঘাি কথর বিবন চরম ঔদ্ধিয সদবখথয়বেল। 

২.৪ ‘ বে ছির মে উল্ল ছকর সছে নপকনিছকর আছে চি ও ঝকম নর !’—বক ি কি  প্রসছে 

বিনিি  এমি মন্ত য কছরনেে?  

উঃ সটবনদা , হািুল , পযালা ও কযািলা বপকবনথকর পবরকল্পনা করবেল। সটবনদা মুগ শ মসুল্লম, 

বিবরয়াবন, সপালাও, চাউ চাউ ইিযাবদ ভাথলা ভাথলা খািাথরর নাম িলথলও পযালা হোৎ কথরই 

আলুভাজা, শুি, িাটটচচ্চবড় ইিযাবদ খািাথরর কো উথল্লখ কথর। ভাথলা ভাথলা খািাথরর মাথি 

এইসি সাধারন খািাথরর নাম শুথনই বিরি হথয় ও সরথগ বগথয় সটবনদা এই মেিয কথরবেল। 

২.৫’বকৌেুেেী ি ই বচ   বমছে অ  ক িৃঠিছে বিছ ’—চড় ই প ন র বচ ছ  বকৌেুেে বকি? 

উঃ কবি িারাপদ রাথয়র ঘথর একটট চড়ুই পাবখ িাসা সিাঁথধথে। সস সকৌিুহলী সচাথখ কবির ঘথরর 

জানলা, দরজা, সটবিথলর উপথর রাখা ফুলদাবন, িই, খািা ইিযাবদ সদথখ। আসথল মানুথের িযিহার 

করা নানা ঝজবনে সম্পথকশ িার বিথর্ে সকৌিূহল।  

২.৬. 'বেছের কি  শুছিই   ক র ম -র ম ি ে  জ্র  ে!' -   ক র বক ি   বক ি ে ে র ম  

অনেনিছির স মছি অস্বশ্চিছে পড়ছেি? 

উঃ- আর্াপূর্ শা সদিীর সলখা 'কী কথর িুিি' গথল্প িুকুর মুথখ উত্তরপাড়া সেথক সেনু মাবসরা 

এথসথেন শুথন িুকুর মা বিরূপ মেিয কথরবেথলন। বকন্তু অবিবেথদর সামথন এথস বিবন ভীের্ 

আনথন্দর সথে িাথদর অভযে শনা জানান ।মাথয়র এই পবরিিশন সদথখ িুকু হোৎ সিার সামথন মাথক 



প্রশ্ন কথর িথস সয সস সকন িথি অখুবর্ হথয় অসমথয় অবেবি আসায় বিরঝি প্রকার্ করবেল? 

িুকুর এই কোগুথলা শুথনই িার মা অবিবেথদর সামথন অস্বঝেথি পথরন। 

২.৭  'রছমশ অ  ক েইে  কনেে,  য প র কী?' - উত্তছর চ নষর  কী  ছেনেে? 

উঃ র্রৎচন্দ্র চট্টপাধযাথয়র সলখা ‘পল্লীসমাজ পােযাংর্ সেথক জানা যায় সয গ্রাথমর চাবেথদর 

একমাত্র ভরসা বেল গাাঁথয়র একথর্া বিঘা জবম। বকন্তু টানা িৃটির ফথল সসই জবমথি জল জথম 

গযাথে। জল না সির করথল ফসল নি হথয় যাথি।এই গভীর বিপদ সেথক রক্ষা সপথিই িারা দয়ালু 

জবমদার রথমথর্র কাথে এথস সকাঁ থদ পথড়বেল । 

২.৮  'ে ছের জী ি ম ি ছষর জী ছির ে ে ম ত্র।' - বে ছকর এমি মন্তছ যর ক রণ কী? 

উঃ সলখক জগদীর্চন্দ্র িসু গােথক বনবিড়ভাথি পয শথিক্ষর্ কথর মথন হথয়থে, গাথের বিবর্িযগুবল 

মানুথের মথধযকার নানান স্বভাি বিবর্থিযর অনরুূপ। মানুথের মথিা এথদর জীিথনও অভাি-

অনটন এিং দুঃখকি আথে। মানুথের মথধয সযমন সদগুর্ আথে, এথদর মথধযও সসই সগুথর্র 

িবহঃপ্রকার্ লক্ষ করা যায়। িাই সলখক এমন মেিয কথরথেন।  

২.৯  'ে   বিই, বস বে  বিই, বিই বর' - কী ি  ি ক র েন্ত্রণ  পঙ  শ্চক্তঠিছে মম বনরে েছে 

উছিছে? 

উঃ িুদ্ধথদি িসুর সলখা ‘হাওয়ার গান কবিিায় হাওয়াথদর িাবড় সনই অে শাৎ, আশ্রয় 

সনই।  হাওয়াথদর িাবড় না-োকায় িারা পৃবেিীর সি শত্র জথল-স্থথল, পাহাথড়, িনজেথল িাবড়র সখা াঁজ 

কথর সিড়ায়। িাথদর এই সকাথনা স্থায়ী টেকানা িা আপন  আশ্রয় না োকার যন্ত্রর্া পঙ্ ঝিটটথি 

মম শবরি হথয় উথেথে 

২.১০'েন্দেীি   ছি  চ েে র' - '  ছি  চ েে 'বক েন্দেীি  ে  েছেছে বকি? 

উঃ কবি জীিনানন্দ দার্ পাড়াগা াঁর বিপ্রহরথক ভাথলািাথসন। সসই বনিুম দুপুথর জলবসবড় নদীর 

পাথর্ িুথনা চালিার র্াখাগুবল নুথয় পথড়, জথল িাথদর মুখ সদখা যায়। বকন্তু িািাসহীন দুপুথর 

িুথনা চালিার ডাথল  সকান সদালন সদখা যায় না। প্রকৃবিথি সযন বভথজ সিদনার গল্প আকাথর্র 

নীথচ সকাঁ থদ সকাঁ থদ সভথস সিড়াথে। আর সসই সিদনাথিই িুথনা চালিা েন্দহীন। 

৩. িীছচর প্রশ্নগুনের নিছজর ভ ষ ে উত্তর ি ওোঃ 

৩ .১ ‘পর  সী’ কন ে ে বশষ চ রঠি পঙশ্চক্তছে কন র প্রশ্ন  চক   কয  য ে র কর র 

ে ৎপে বে ন ছেষণ কর। 

উঃ বিষু্ণ সদ-র ‘পরিাসী’ কবিিাটটর সর্ে েিথকর চারটট িাথকয কবি চারটট ঝজজ্ঞাসা বচহ্ন িযিহার 

কথরথেন, যা কবিিাটটথক বিথর্ে মাত্রায় সপৌৌঁথে বদথয়থে। ‘পরিাসী’ কবিিার সর্ে েিথক 

কািযালংকাথরর বিবর্ি প্রথয়াগ লক্ষ করা যায়। কবি সযন বিয শক, িীক্ষ্ণ প্রথশ্নর কর্াঘাথি মানুথের, 

বিথর্েি িযািসাজীিী, মানুথের বিথিকথক জাবগথয় িুলথি সথচি হথয়থেন। সভযিার আগ্রাসথন 



পৃবেিীর নদী, পাহাড়, গাে লুপ্ত হথে। িনিাসী প্রার্ীরা হাবরথয় সযথি িথসথে। বনথজর সদথর্ই মানুে 

উিাস্তুর মি ঘুথর সিড়াথি িাধয হথয়থে। িারা স্থায়ী স্বাভাবিক, বচরপ্রিযাবর্ি বনজস্ব িাসস্থান গথড় 

িুলথি পাথর না। কবি এখাথনই প্রকৃবির স্বাভাবিকিাথক সপথি আগ্রহী। সর্ে েিথক কবির 

একাবধক প্রথশ্নর মথধয বদথয় আমরা িাাঁর িনযপ্রার্, ির্যপ্রার্ী িো প্রকৃবি সপ্রথমর পবরচয় পাই। 

৩.২ 'আজ সক ছে মছি পড়ে একঠি েল্প' - েল্পঠি ন  ৃে কছর । 

উঃ গল্পটট হল, নাথটাথর অনুটিি প্রবভনবর্য়াল কনফাথরথে িাংলা ভাোর প্রচলন। সলখক-বর্ল্পী 

অিনীন্দ্রনাে োকুর, িাাঁর কাকা রিীন্দ্রনাে ও অনযানযথদর সথে বগথয়বেথলন নাথটাথর। সস এক বহ 

বহ বর বর িযাপার। প্রেথম সের্াল সেন ও পথর বিমাথর কথর পদ্মা সপবরথয় নাথটার। এই 

সথম্মলথনর অভযে শনা কবমটটর সভাপবি নাথটার-মহারাজ জগবদন্দ্রনাে। িাাঁর িযিস্থাপনায় এক 

রাজকীয় আথয়াজন। সযমন— খাওয়াদাওয়া, সিমনই অনযানয সি িযিস্থা। িারপর যোরীবি শুরু 

হয় সগালথটবিল বিেক এিং িক্িৃিা। ইংথরঝজথি সযই িক্িৃিা শুরু হয়, সথে সথে ‘িাংলা, িাংলা’ 

িথল অিনীন্দ্রনাে ও িাাঁর সেীরা প্রবিিাদ শুরু কথরন। এরপর সকউ আর ইংথরঝজথি িক্িৃিা 

করথি পাথরনবন। এমনবক ইংথরঝজ দুরে লালথমাহন সঘােও সর্েপয শে িাংলায় িলথি িাধয হন। 

এটট সলখথকর মথন রাখার মথিাই ঘটনা। এভাথিই কনফাথরথে িাংলা ভাো চালু হয়। এ সম্পথকশ 

সলখক জানান, সসই প্রেম িারা িাংলা ভাোর জনয লড়াই কথরবেথলন। 

৪. নিছিবশ অি স ছর উত্তর ি ও। 

৪.১ িে ন ছেষণ কছর িে নচনিে কছর  

ইবির্ান= ইস + টট+ র্ান ( ইস ও র্ান রুদ্ধদল , টট মুিদল ) 

িাগুইআটট= িা +গুই+ আ + টট ( িা, গুই, আ, টট চারটট মুিদল) 

দর্ শনমাত্র= দর + র্ন + মাি+ র (দর, র্ন, মাি, বিনটট রুদ্ধদল র একটট মুিদল ) 

বক্ষপ্রহে= বক্ষপ+ র+ হস+ ি ( বক্ষপ, , হস, ি বিনটট   রুদ্ধদল র একটট মিুদল ) 

অদ্ভুিরকম= অদ+ ভূি+ র+ কম ( অদ, ভূি, কম বিনটট   রুদ্ধদল র একটট মুিদল ) 

৪.২ উি েরণ ি ও 

মধযস্বরাগম= কম শ > করম 

স্বরভঝি= ভঝি>ভকবি 

অেঃ স্থ শ্রুবি=দু’এক > দুথয়ক 

অেযস্বরথলাপ অথনানয স্বরসংগবি= যদু>সযাথদা 



৫.  িনযার প্রথকাথপ গ্রাথমর িহু কৃবেজবম নদীর গ্রাথস হাবরথয় যাথে - নদীর পাড়গুবলর স্থায়ী 

রক্ষর্াথিক্ষর্ প্রথয়াজন। এ বিেথয় সংিাদপথত্রর সম্পাদথকর কাথে একটট বচটে সলথখা। 

িাবরখ: ১২-০৭-২০২১ 

সম্পাদক 

যুগাের পঝত্রকা 

ধারাকান্দী, সগৌরীপুর-২২৭০, কলকািা 

 বিেয়: নদীর পাড়গুবলর স্থায়ী রক্ষর্াথিক্ষথর্র জনয আথিদন 

 মহার্য়, 

  িাংলা একটট নদীপ্রধান এলাকা। নদী সযমন আমাথদর জল, পবল বদথয় সমৃদ্ধ কথর টেক 

সিমবন প্রচণ্ড িনযায় নদীর বনকটিিী এলাকাগুবল চরম ক্ষবির সম্মুখীন হয়। প্রবি িের মালদা, 

মুবর্ শদািাদ, পঝিম সমবদনীপুথরর ঘাটাল, হাওড়ার উদয়নারায়র্পুর ও হুগবলর খানাকুল িনযার 

প্রথকাথপ জলমগ্ন হয়। বকন্তু িাই নয় িনযার প্রথকাথপ গ্রাথমর িহু কৃবেজবম নদীর গ্রাথস হাবরথয় 

যাথে, গৃহহীন ও সম্পদহীন হথয় যাথে  হাজার হাজার কৃেক। 

            এই প্রবিকূল পবরবস্থবি কাটটথয় উেথি নদীর পাড়গুবলর স্থায়ী রক্ষর্াথিক্ষর্ প্রথয়াজন। 

নদীর িীরিিী এলাকায় সযখাথন পাড় সহথজই সভথে যাওয়ার আর্ঙ্কা আথে সসখাথন িাধ সদওয়ার 

িযিস্থা করথি হথি। সরকারী ও এলাকার মানুথের উথদযাথগ সির্ী কথর গাে লাগাথি হথি এিং 

ক্ষয়প্রির্ অঞ্ছল সেথক িসবি সবরথয় আনথি হথি। 

নদীর পাড়গুবলর স্থায়ী রক্ষর্াথিক্ষর্ গ্রহর্ করার জনয যোযে কিৃশপথক্ষর দৃটি আকে শর্ 

করার জনয আপনার িহুল প্রচাবরি পঝত্রকায় জনগুরুত্বপূর্ শ পত্রটট প্রকার্ করথল বিথর্েভাথি 

িাবধি হি। 

বিনীি- 

স্মৃবি মজমুদার 

নদীয়া 

 


