
১. ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেখা:  

১.১ঈশান হল— ক) উত্তর-পূে বছকাণ  খ) উত্তর-পশ্চিম ক াণ  গ) দক্ষিণ-পূর্ ব ক াণ  ঘ) পশ্চিম 

ক াণ 

১.২ ‘আজ আমার সংসার চেছে কীভাছে?’ – প্রশ্নঠি কছরছে 

 ) সূচ   খ) জানু   গ) ধীের  ঘ) রাজশযাল  

১.৩ ‘েনু্ধগণ হাসছেি িা। – একথা েছেছে। 

ক) ইনে়োস  খ) শাম-কশমাক্ষগ  গ) মহম্মদ শা  ঘ) মহম্মদ শার জনন  আত্মীয় 

১.৪ ‘মাস্টারমশাইছ়ের কাে বথছক এইিুকুই আমার িগদ োভ। েক্তার োভ হছ়েনেে 

 ) পাাঁচ টা া  খ) দশ িাকা  গ) পনননরা টা া  ঘ)  ুক্ষ়ি টা া 

১.৫ ‘বিাঙর’ কনেতাঠি বে কােযগ্রছের অন্তগ বত – 

 )  ুসুনমর মাস  খ) সাদা বমঘ কাছো পাহাড়  গ) পাতাল  নযা  ঘ) ছায়ার আলপনা। 

  

২. কম-বেনশ ১৫ঠি শছের মছধয উত্তর বেখাছ  : 

২.১ ‘প্রজা চমনকত।' – প্রজা চমনকত বকি ? 

উ:- উদ্ধৃতাাংশ টট  ক্ষর্  ঙ্কন মু ুন্দ চক্রর্তীর কলখা  ক্ষলঙ্গ কদনশ ঝ়ি র্ৃটি কেন  সাংগৃহীত 

হনয়নছ। কেটট চন্ডীমঙ্গল  ার্য গ্রনের অন্তগ বত। 

     প্রজারা চমক্ষ ত  ারণ  ক্ষলঙ্গনদনশ ঝ়ি র্ৃটি র্জ্রপানতর ফনল এ  দুনে বাগপূণ ব আর্হাওয়ার সৃটি 

হয়। ঝন়ির দাপনট মানের শসয উপনর লন্ডভন্ড হনয় োয়। তা কদনখ প্রজারা চম ৃত হনয়ক্ষছল। 



২.২ ধীের-েৃত্তান্ত’ িািযাংছশ ধীেছরর োনড় বকাথা়ে ? 

উ:- মহা ক্ষর্  াক্ষলদানসর রক্ষচত সাংসৃ্কত নাট  অক্ষভজ্ঞানম শ ুন্তলম কেন  আনলাচয ধীর্র-র্ৃত্তান্ত 

নাটযাাংশ টট সাংগৃহীত হনয়নছ। ধীর্র শক্রার্তানর োন  । 

২.৩ ইনে়োস বতা ভাগযোি পুরুষ'- কারা একথা েেত? 

উ:-  উদ্ধৃত র্া যটট ক্ষলও টলস্টয় কলখা ইক্ষলয়াস নাম  গল্প কেন  সাংগৃহীত হনয়নছ। ইক্ষলয়াসন  

ভাগযর্ান র্লনতা ইক্ষলয়ানসর প্রক্ষতনর্শীরা। 

২.৪ ‘মছি এে মাস্টারমশাইছ়ের কথা।' – কখি এমিঠি ঘছিছে? 

উ:-উদ্ধৃত অাংশটট নারায়ণ গনঙ্গাপাধযানয়র কলখা ‘দাম’ গল্প কেন  সাংগৃহীত হনয়নছ।  েন র মনন 

মাস্টারমশাইনয়র  ো এনসক্ষছল েখন এ টট পশ্চি ার পি কেন  তার কছনলনর্লার গল্প কলখার 

ফরমাস এনসক্ষছল। 

২.৫ ____ নেরামহীি এই দাাঁড় িািা।' – কনে দাাঁড় িািাছক ‘নেরামহীি' েছেছেি বকি? 

উ:- আনলাচয অাংশটট  ক্ষর্ অশ্চজত দনত্তর কলখা ‘সাদা কমঘ  ানলা পাহা়ি’  ার্যগ্রনের 

অন্তগ বত   ‘কনাঙর’  ক্ষর্তা কেন  সাংগৃহীত হনয়নছ। 

      ক্ষর্ ক্ষর্রামহীন দা াঁ়ি কটনন কনৌ াটটন  উশ্চিি গন্তনর্য ক্ষননয় কেনত চান। দরূ কদনশ োওয়ার 

অদময ইনে র্যা ুল  ক্ষর্র মন অসাংখয র্ন্ধনময় অর্স্থান  অক্ষতক্রম  নর অজানা কলান  

কপৌৌঁছনত চাই। তাই র্ৃো প্রনচিা কজননও ক্ষতক্ষন অক্ষর্রাম দা়ি কটনন  চনলনছন। 

২.৬ 'নহন্দি উপনিত বসই বচষ্টািা করছেি' - বকাি ্ বচষ্টার কথা প্রােনন্ধক েছেছেি? 

উত্তর:-সাক্ষহক্ষতয  সসয়দ মুজতর্া আলীর রক্ষচত ‘নর্ নর্ সৃটি’ শীর্ ব  প্রর্ন্ধ কেন  উদ্ধৃতাাংশটট 

গৃহীত। কলখ  কদনখনছন ভার্ার মনধয ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন ভার্ার প্রনর্শ অর্যাহত। কসই প্রনর্শ র্ন্ধ  রার 

ক্ষর্র্নয় ক্ষহশ্চন্দ সাক্ষহক্ষতয নদর কচিার  ো প্রার্ক্ষন্ধ  র্নলনছন। র্হু ক্ষহশ্চন্দ সাক্ষহক্ষতয  কচিা  রনছন 

ক্ষহশ্চন্দ ভার্ার কেন  আরক্ষর্, ফাক্ষস ব ও ইাংনরশ্চজ ভার্ার শব্দগুক্ষলন  র্জবন  রার। 

 ২.৭ 'এরই মাছে োংোর প্রাণ' - কনে বকাথা়ে োংোর প্রাছণর সন্ধাি বপছ়েছেি? 

উঃ-  ক্ষর্ জীর্নানন্দ দাশ তার ‘আ ানশর সাতটট তারা’  ক্ষর্তায় গ্রামর্াাংলার সাধারণ সন্ধযার 

প্র ৃক্ষতর মানঝ র্াাংলার প্রাণ খুাঁনজ কপনয়নছন।|র্াাংলার নরম ধাননর গন্ধ,  লক্ষম,চা াঁদা -সরপুটট 

মানছনদর ঘ্রাণ, হা াঁনসর পাল , শর, পু ুনরর জল, ক্ষ নশারীর চাল কধা াঁয়া ক্ষভনজ শীতল 

হাত,ক্ষ নর্ানরর পানয় দলা মুোঘাস আর লাল লাল র্াঁট ফনলর র্যক্ষেত গনন্ধর ক্লান্ত নীরর্তার মনধয 

র্াাংলার প্রানণর স্পন্দন ধ্বক্ষনত হনয়নছ। 

 ২.৮ 'এখি আমার দৃঢ় নেশ্বাস হছ়েছে' - পত্রছেখছকর দৃঢ় নেশ্বাসঠি কী? 



উঃ- ক্ষমস কনানর্ল ক্ষছনলন স্বামী ক্ষর্নর্ াননন্দর ক্ষশর্যানদর মনধয অনযতমা ও অগ্রগণযা। তার দ্বারা 

সাংঘটটত   লযানমূল   ানজর ক্ষর্র্রণ শুনন স্বামী ক্ষর্নর্ াননন্দর দৃঢ় ক্ষর্শ্বাস হনয়নছ কে, ভারনতর 

 ানজ ক্ষমস কনার্ল-এর এ  ক্ষর্রাট ভক্ষর্র্যৎ রনয়নছ। 

 ২.৯ 'ো নগছ়ে ওই উিাছি বতার দাাঁড়া' - বসখাছি নগছ়ে দাাঁড়াছে বকাি ্ দৃশয বদখা োছে? 

উঃ  ক্ষর্ নীনরন্দ্র নাে চক্রর্তীর কলখা  ক্ষর্তা আর্হমান এ উোনন দা াঁ়িানল কদখা োয় কছাট্ট ফুল 

সন্ধযার র্াতানস দুলনছ, আর কদখা োয় ক্ষচর াল ধনর প্রায় এক্ষ  রনয় োওয়া প্র ৃক্ষতর রূপ। না জাক্ষন 

 ত কলা  এনস ঘর কর্াঁনধনছ,  তজন তারার মালায় ক্ষননজনদর স্বপ্ন র্ুনননছ । তারা হাক্ষরনয় কগনলও 

আর্হমান  াল ধনর সূে ব উেনছ, সন্ধযা নামনছ।  চক্রা ানর আর্ক্ষতবত হওয়া জীর্ননর প্রর্াহ কদখা 

োয় উোনন দা াঁক্ষ়িনয়। 

 ২.১০ 'বতামার োনড় বকাথা়ে?' - রাধারাণী এই প্রছশ্নর উত্তছর কী েছেনেে? 

উঃ- রাধারানী গনল্প অজানা অনচনা কলা টট অন্ধ ানর রাধারাণীন  র্াক্ষ়ি ক াোয় প্রশ্ন  রনল তাাঁর 

উত্তনর কস জানায় কে কস শ্রীরামপুনর োন । 

  

৩. প্রসঙ্গ নিছদবশসহ কম-বেনশ ৬০ঠি শছের মছধয উত্তর বেখাছ  : 

৩. 'আমার োনণজয-তরী োাঁধা পছড় আছে'। - বকাি ্ োনণজয-তরী? বসঠি োাঁধা পছড় আছে 

বকি? 

উ:-উদ্ধৃত পঙ্কক্ষতটট অশ্চজত দনত্তর কলখা ‘ কনাঙর’  ক্ষর্তা কেন  কনওয়া হনয়নছ। এখানন  ক্ষর্র 

সাক্ষহতয আর  ল্পনার ভাণ্ডানর পুণ ব সৃটি সম্ভারন  র্াক্ষণজয তরী র্লা হনয়নছ। 

            আমানদর জীর্ন জীক্ষর্ ার জানল আটন  পনরনছ,জীর্ননর নানা দাক্ষয়ত্ব,  তবনর্যর টান 

কেন ভাাঁটার টাননর মনতা অনমাঘ।ক্ষ ন্তু স্বপ্ন  ল্পনা সাক্ষহতয ভরা-তরী ক্ষননয়  ক্ষর্ পাক্ষ়ি ক্ষদনত চান 

সাত সমদু্র পান়ি। দরূ-দরূানন্ত ছক্ষ়িনয় ক্ষদনত চান তাাঁর সৃটিন । তাই এখানন র্াক্ষণজয সতরীর প্রসঙ্গ 

এনসনছ। এই তরী অসাংখয র্ন্ধনন র্া াঁধা পন়ি আনছ ো তরীন  কনাঙনরর মত অচল  নর ক্ষদনে। 

৩.২ 'সংসৃ্কত ভাষা আত্মনিভবরশীে।' - প্রােনন্ধক বকি এমি মন্তেয কছরছেি? 

উঃ- উদ্ধৃতাাংশটট সসয়দ মুজতফা আক্ষলর কলখা ‘নর্ নর্ সৃটি’ প্রর্ন্ধ কেন  কনওয়া হনয়নছ। 

 নতুন শব্দসৃটির জনয সাংসৃ্কত প্রেনম ধার  রার  ো না কভনর্ আপন ভাণ্ডানর অনসুন্ধান চালায়। 

কসখান ার ক াননা ধাতু র্া শনব্দর অদলর্দল ঘটটনয় ক্ষ াংর্া পুনরাননা ধাতু ক্ষদনয় নতুন শব্দটট র্াক্ষননয় 

কনওয়া োয় ক্ষ না খুাঁনজ কদনখ। অনয ক াননা ভার্া কেন  শব্দ ধার  রনলও তার সাংখযা খুর্ই 

 ম।  তাই কসভানর্ অনয ভার্ার উপর ক্ষনভবরশীল নয় র্নলই কলখ  সাংসৃ্কত ভার্ান  

আত্মক্ষনভবরশীল র্নল মনন  নরনছন। 

  



৩.৩ ‘আনম এই ঘাছস েছস থানক – বকাি  সমছ়ে কনে ঘাছস েছস থাছকি? তখি প্রকৃনতর 

বকমি রূপ তার বচাছখ ধরা পছড়? 

উ:- জীর্নানন্দ দানশর কলখা ‘আ ানশর সাতটট তাাঁরা’  ক্ষর্তায় েখন আ ানশ সাতটট তারা ফুনট 

ওনে তখন  ক্ষর্ ঘানসর উপর র্নস োন ন । ক্ষদর্নসর অর্সানন েখন সন্ধযা শান্ত , রমণীয় হনয় 

র্াাংলার র্ুন  কননম আনস, তখন  ক্ষর্ র্ুঝনত পানরন এ  ক শর্তী  নযার আগমন র্াতবা । কসই 

নারী কেন চুল ক্ষদনয় জাম  াোল – ক্ষহজনলর র্নন কেহচুম্বন কদয় । ক্ষতক্ষন কটর কপনয় োন নরম ধাননর 

গন্ধ র্া  লক্ষমর ঘ্রানণ , পু ুনরর জনল র্া হা াঁনসর পালন  পক্ষির্াাংলার আসল রূপ লুক্ষ নয় আনছ । 

  

৩.৪ ‘িছিগােিা েুনড়ছ়ে ওছি, নকন্তু মুড়়ে িা। 

– উদ ধৃতাংছশ িছিগাছের প্রসঙ্গ উত্থাপছি ‘আেহমাি’ কনেতা়ে ‘রূপকথা’র আছেশ 

কীভাছে রনচত হছ়েছে, নেছেষণ কর।  

উঃ- উদ্ধৃতাাংশটট নীনরন্দ্রনাে চক্রর্তীর ‘আর্হমান’  ক্ষর্তার অাংশ ক্ষর্নশর্। ক্ষর্গত শত  কেন ই 

কভাগর্াদী জীর্ননর টানন গ্রানমর মানুর্ ধীনর ধীনর শহরমুখী হনয়নছ। গ্রাম কছন়ি তারা র্াসা কর্াঁনধনছ 

শহনর। শহনরর জীর্ন তানদর হয়নতা ক্ষ ছু কভানগর উপ রণ ক্ষদনত কপনরনছ, ক্ষ ন্তু ো ক্ষদনত পানরক্ষন, 

তা হল অনাক্ষর্ল শাক্ষন্ত ও কসৌন্দে ব। গ্রাম জীর্ননর ক্ষচরন্তন কসৌন্দে ব আর অনাক্ষর্ল শাক্ষন্ত  ক্ষর্র মনন 

র্ার র্ার জাক্ষগনয়নছ প্রতযার্তবননর র্াসনা।  ক্ষর্র কসই সুপ্ত র্াসনাই এই  ক্ষর্তায় র্াঙ্ময় হনয় 

উনেনছ।  ক্ষর্ ক্ষর্শ্বাস  নরন, গ্রানমর এই জীর্ন ক াননাক্ষদনও প্রাণহীন হয় না। এই জীর্ন েতই 

পুনরাননা কহা ,  খনও মুক্ষ়িনয় োয় না। রুপ োর  গল্প কশর্ হওয়ার সনঙ্গ সনঙ্গ ননট গাছটট মুক্ষ়িনয় 

োয়। তনর্  ক্ষর্তায় ননট গাছটট মুক্ষ়িনয় োয় না, ক্ষ ন্তু র্ুক্ষ়িনয় োয়। এখানন ক্ষফরনত পারনলই ক্ষমলনর্ 

এ  পক্ষরপূণ ব আনন্দময় জীর্ননর আশ্বাস। এখাননই আনছ আধুক্ষন  শহুনর মানুনর্র সমস্ত েন্ত্রণার 

সুক্ষনশ্চিত ক্ষনরাময়। 

  

৩.৫ .. আর আহাছরর সংিাি রনহে িা। 

– রাধারাণী ও তার মাছ়ের দগু বনতর নচত্র ‘রাধারাণী’ পািযাংছশ কীভাছে নচন্দত্রত হছ়েছে, তা 

উদ ধৃতাংছশর আছোছক আছোচিা কর।  

উ:- রাধারাণীর ক্ষপতা ক্ষর্ত্তর্ান হনলও আ শ্চি  তার মৃতুযর পর জনন  মামলার্াজ জ্ঞাক্ষতর  ারনণ 

স্বামীর র্াক্ষ়ি ভদ্রাসন কেন  ক্ষর্তাক্ষ়িত সমূ্পণ ব সহায়সম্বলহীন রাধারাণীর মা ও রাধারাণীর  োই 

উদ্ধৃক্ষতটটনত র্লা হনয়নছ । রেোিার আনগ রাধারাণীর মা খরু্ অসুস্থ হনয় প়িল , এন র্ানরই 

শেযাশায়ী । এই অর্স্থায়  াজ  রা সম্ভর্ নয় । অনযক্ষদন  রাধারাণী কছানটা, তার পনিও উপাজবন 

অসম্ভর্ । ঘনরও সশ্চিত আহাে ব কনই , তাই তানদর আর আহার চনল না । 

  
  

৪. িীছচর প্রশ্নগুনের উত্তর নিছজর ভাষা়ে বেখা (কম-বেনশ ১৫০ শে) : 

৪.১ 'নিরেনধ সাতনদি েৃঠষ্ট নিরন্তর।' - এই প্রাকৃনতক নেপে ব়ে কনেঙ্গোসীর জীেিছক নেপন্ন 

কছর তুছেনেে তা আছোচিা কছরা। 

উ:- চন্ডীমঙ্গনলর সর্ বনেষ্ঠ  ক্ষর্ ম ুুন্দরাম চক্রর্তী রক্ষচত অভয়ামঙ্গল কেন  কনয়া  ক্ষলঙ্গনদনশ 

ঝ়ি র্ৃটি  ার্যাাংশটটনত  ক্ষলঙ্গনদনশ প্রর্ল র্ৃটি হনয়নছ র্নল উনিখ  রা হনয়নছ।  ক্ষলঙ্গনদনশ 



অক্ষর্রাম সাতক্ষদননর র্ৃটিপানতর সনঙ্গ চনল কঘার তান্ডর্। সমগ্র কদশ জনল প্লাক্ষর্ত হয় শসয কিনতর 

ক্ষর্পুল িক্ষত হয়। র্ৃটিনত প্রজানদর ঘরর্াক্ষ়ি জলমগ্ন হনয় পন়ি। প্রর্ল র্র্ বনণর সনঙ্গই অসাংখয ক্ষশল 

পরনত োন । ভাদ্র মানসর তানলর মত র়্ি ক্ষশলার আঘানত ঘনরর চাল কভনঙ োয়। কদর্ী চণ্ডীর 

আনদনশ পর্ন পুি র্ীর হনুমান ঝ়ি উটেনয়  ক্ষলঙ্গনদনশ ধ্বাংসলীলা চালান। তার দাপনট মে, 

অট্টাক্ষল া সর্ কভনঙ খান খান হনয় োয়। কদর্ীর আনদনশর নদনদী  ক্ষলঙ্গনদনশর ক্ষদন  কধনয় 

আনস। ক্ষর্রাট ক্ষর্রাট কেউনয়র আঘানত র্াক্ষ়িঘর মাটটনত পন়ি োয়। জনল-স্থনল এ া ার হনয় ক্ষগনয় 

জনজীর্ন ক্ষর্পে বস্ত হনয় পন়ি। সাপ আেয় হাক্ষরনয় কফনল কভনস কর়্িায়।  ক্ষলঙ্গনদনশর স্থলভূক্ষম 

জনল পূণ ব হয়। প্রজারা শশ্চঙ্কত হনয় পক্ষরিান পাওয়ার জনয ঋক্ষর্ সজক্ষমক্ষন িরণ  রনত োন । ঘন 

 ানলা কমনঘর আ়িানল সূে ব মুখ লু ায়। সাতক্ষদননর অক্ষর্রাম র্ৃটি কত শাংক্ষ ত ও ক্ষর্পদগ্রস্ত 

 ক্ষলঙ্গনদনশর প্রজানদর দুদবশার চরনম ওনে। 

  

৪.২ ‘নচঠি’ অিুসরছণ স্বামী নেছেকািছির নেছদশী ভক্ত ও অিুগামীছদর পনরচ়ে দাও।  

উ উঃ‘স্বামীশ্চজ ক্ষচটেনত কে সমস্ত ক্ষর্নদক্ষশ ও ক্ষর্নদক্ষশনীনদর নাম উনিখ  নরনছন তার মনধয প্রেনমই 

ক্ষতক্ষন তাাঁর ক্ষমস কনানর্ল-এর  ো ক্ষলনখনছন|তাাঁন ই ক্ষতক্ষন ক্ষচটেটট ক্ষলনখনছন। ক্ষমস মাগ বানরট কনানর্ল 

স্বামীশ্চজর  ানছ দীিা গ্রহণ  নরন এর্াং তারই আদনশ ব ভারনতর নারীসমানজর  লযানণ জীর্ন 

উৎসগ ব  নরন।  ল াতার র্াগর্াজানর এ টট র্াক্ষল া ক্ষর্দযালয় স্থাপন  নরন। কেটটর নাম 

‘ক্ষননর্ক্ষদতা র্াক্ষল া ক্ষর্দযালয়। 

            ক্ষম স্টাক্ষডব স্বামী ক্ষর্নর্ াননন্দর এ জন ইাংনরজ ভক্ত ক্ষেক্ষন ইাংলযানন্ড কর্দান্ত প্রচানরর  ানজ 

স্বাক্ষমজীন  সাহােয  নরন। 

          ক্ষমস কহনক্ষরনয়টা মুলার স্বামীশ্চজন  কর্লু়ি মে স্থাপননর  ানজ অে ব সাহােয  নরক্ষছনলন। 

ক্ষমস মুলানরর র্াক্ষ়িনত স্বামীশ্চজ ক্ষ ছুক্ষদন অক্ষতক্ষে ক্ষহসানর্ ক্ষছনলন। স্বামীশ্চজ র্নলনছন কে, তার ক্ষ ছুটা 

রুি কমজাজ ও অক্ষস্থরক্ষচত্ত রনয়নছ; তনর্ ক্ষতক্ষন আর্ার সহৃদয় ও অমাক্ষয় । 

        ক্ষমনসস কসক্ষভয়ার সম্পন ব স্বামীশ্চজ খরু্ প্রশাংসা  নরনছন।ক্ষতক্ষন র্নলনছন, ক্ষমনসস কসক্ষভয়ার 

খুর্ই কেহময়ী। তাাঁর স্বামী  যাপনটন কজ. এইচ. কসক্ষভয়ার। এই কসক্ষভয়ার দম্পক্ষতই এ মাি ইাংনরজ 

োাঁরা এনদশীয়নদর ঘৃণা  নরন না। তনর্ এাঁনদর ক াননা ক্ষনক্ষদবি  াে বপ্রণালী কনই। 

       স্বামীশ্চজর দুজন র্নু্ধ হনলন ক্ষমস মযা লাউড ও র্স্টননর ক্ষমনসস র্ুল। তাাঁরা খুর্ই 

উপ াক্ষর।  স্বামীশ্চজন  নানান  ানজ সাহােয  নরনছন মযা লাউড, আর ক্ষমনসস র্ুল কর্লু়ি মে 

স্থাপনন অনন  অে ব সাহােয  নরনছন। 

  

৫. িীছচর প্রশ্নঠির উত্তর নিছজর ভাষা়ে বেখ (কম-বেনশ ১৫০ শে) : 

‘কভবাস বে এখি সাধারণ কাছকর বথছক নিছজছক আোদা রাখছত চা়ে, তার স্পষ্ট প্রমাণ 

আজছক বপোম। – বপ্রাছেসর শঙ কু কীভাছে বসই প্রমাণ বপছ়েছেি?  

উ:- প্রনফসর শঙ্ ু তার ক্ষদনক্ষলক্ষপনত  ভবাস কর্শ ক্ষ ছু দর াক্ষর তেয ক্ষলক্ষপর্দ্ধ  নরনছন। ২২ 

অনটার্নর্র ক্ষদনক্ষলক্ষপনত প্রনফসর শঙ্ ু ক্ষলনখনছন,  ভবাস এখন সাধারণ  ান র কেন  ক্ষননজন  



আলাদা রাখনত চায়। র্জ্র-ক্ষর্দুযৎসহ র্ৃটিপানত এ টট  া  মারা কগনল, কসখানন র্হু  ান র 

সমাগম হনলও  ভবাস তানদর সনঙ্গ শাক্ষমল হয়ক্ষন। কস এ মনন কপনক্ষসল মুনখ ক্ষদনয় কমৌক্ষল  সাংখযা 

ক্ষলনখ চনলনছ 2, 3, 5, 7, 11, 13 প্রভৃক্ষত। এই দু-ক্ষদননর ক্ষদনক্ষলক্ষপনত  ভবানসর ক্ষশিানক্ষর্নশর অনন  

তেযই প্র াশ  নরনছন প্রনফসর শঙ্ ু। 

  

৬. নিছদবশ অিুো়েী উত্তর দাও : 

৬.১ ধাত্বে়েে প্রতযছ়ের একঠি উদাহরণ দাও।  

উ:- চল ্( গমন  রা ) + ই ( নীচ ) = চাক্ষল  

 দ৬.২ বমৌনেক শে েেছত কী বোে? 

উ: কেসর্ শব্দন  ভাঙা র্া ক্ষর্নের্ণ  রা োয় না এর্াং োর সনঙ্গ ক াননা প্রতযয়, ক্ষর্ভশ্চক্ত র্া উপসগ ব 

েুক্ত োন  না, তানদর কমৌক্ষল  শব্দ র্নল। 

উদাহরণ: মা, র্ার্া, কগালাপ, র্ই, হাত, আ াশ ইতযাক্ষদ। 

৬.৩ িেগঠিত শেছক ক়েঠি বেনণছত ভাগ করা ো়ে এেং কী কী? 

উ: নর্গটেত শব্দন  সাধারণত দুটট ভানগ ভাগ  রা োয়। এগুনলার মনধয ক্ষ ছু হনলা অক্ষর্ক্ষমে শব্দ 

কেমন অক্ষনন ত, অক্ষতনর  ইতযাক্ষদ। আর্ার ক্ষ ছু শব্দ ক্ষভন্ন-ক্ষভন্ন ভার্ার উপাদাননর সাংনোনগ 

গটেত। এগুনলান  ক্ষমে শব্দ র্া সঙ্কর শব্দ র্নল। কেমন : কহড [ ইাং ] + পশ্চণ্ডত [ র্াাং] = কহডপশ্চণ্ডত। 

কহড + কমৌলর্ী [ আরর্ী] = কহডনমৌলর্ী। ক্ষফ [ ফারসী ] + র্ছর [ র্াাংলা ] ক্ষফ-র্ছর। 

  

৬.৪ তানমে শেভাণ্ডার বথছক োংো়ে এছসছে এমি দঠুি শে বেছখা। 

উ: চুরুট, কচটট্ট, ক্ষপনল ইতযাক্ষদ 

৬.৫ কাছের েযন্দক্ত ো েস্তুছক নিছদবশ করছত বকাি  সে বিাম পদ েযেহৃত হ়ে? 

উ: সামীপযর্াচ  সর্ বনাম র্যর্হৃত হয়। কেমন - ইক্ষন উক্ষন, এটা কসটা, এই ওই ইতযাক্ষদ। 

  

 ৭. ভােসম্প্রসারণ কর : 

'ধছম বর িাছম মহ এছস োছর ধছর 

অন্ধ বস জি মাছর আর শুধ ুমছর।' 

উ:-  মানুনর্র জীর্নন  নম বর পাশাপাক্ষশ ধম ব হল এ টট র়্ি গুরুত্বপূণ ব অাংশ। ক্ষ ন্তু েখন ধম ব েখন 

প্র ৃত ক্ষশিার গশ্চন্ডন  অক্ষতক্রম  নর, মানুনর্র মনধয কমাহ সৃটি  নর তখন কস অনন্ধর মত ধনম বর 

 ুসাংস্কার কমনন চনল। কগা াঁ়িা ধম ব অনুসরণ ারী  ক াননা প্রশ্ন না  নরই ধনম বর অনুশাসন কমনন কনয় 



এর্াং তাাঁর সাংস্পনশ ব ো া স লন  প্রভাক্ষর্ত  নর। তখন তাাঁর তো ক্ষেত ধনম বর কেষ্ঠত্ব প্রমাননর 

জনয, অপরন  শুধু তা়িনা  নর, ক উ প্রশ্ন  রনল সদুত্তনরর র্দনল কজানট দুর্ বার প্রক্ষতনরাধ।ধনম বর 

অন্ধ ার ক্ষননজর জীর্ননর পাশাপাক্ষশ অননযর জীর্নন  দুক্ষর্ বর্হ  নর কতানল।ধম ব সম্পন ব মানুর্ন  

অন্ধ ক্ষর্শ্বাসী না হনয় সনচতন হনত হনর্। জাক্ষত ধনম বর মুহতার জীর্নসহ অনয  ানরা জীর্ন 

অন্ধ ারােন্ন না  নর কদয়। তাই ধম বন  ধম ব ক্ষহনসনর্ কনওয়া উক্ষচত তান  অন্ধ ানর ক্ষননয় োওয়া 

 খনই উক্ষচত নয়। আমানদর র্যর্হাক্ষর  জীর্নন  সুস্থ এর্াং স্বাভাক্ষর্   রার জনয ধম বন  

উপস্থাপন  রা হনয়নছ এটা  খননাই ভুনল কগনল চলনর্ না। 

 


