
১. ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেখ :    

১.১ তপছির বেছ োেশোই বে পত্রিকোর  ম্পোদকছক নিিছতি — 

(ক) শুকতারা  (খ)  ন্ধ্যোতোরো   (গ) বালক (ঘ) জ্ঞানান্বেষণ  

১.২ তপছির বেখো প্রথে গল্পঠির িোে — 

(ক) রাজা-রাননর গল্প (খ) অ্যাকনিন্বেন্ট  (গ) প্রথে নদি (ঘ) নবদ্যালয় জীবন্বনর 

অ্নিজ্ঞতা  

১.৩ তপছির বেখো গল্প তোর বেছ োেশোইছ়ের কোছে বপ ৌঁছে নদছ়েনেছেি তপছির — 

(ক) মা  (খ) বাবা  (গ) মমন্বজাকাকু (ঘ) বেোছিোেোন   

২. একঠি েো দঠুি েোছকয উত্তর দোও :    

২.১ .. এেি  ে়ে ঘিে ব ই ঘিিো। – উদ্ধৃতোাংছশ বকোি ্ঘিিোর কথো েেো হছ়েছে?  

উত্তর : আশাপূণ ণা মদ্বীর মলখা ‘জ্ঞানচকু্ষ’ গন্বল্পর প্রধান চনরত্র তপন তার মলখা গল্প ‘প্রথম নদ্ন’ 

ছাপার অ্ক্ষন্বর প্রকানশত হন্বয়ন্বছ মদ্খার জনয উদ্গ্রীব হন্বয়নছল। অ্বন্বশন্বষ তার মছাট মানি ও তার 

মলখক মছাট মমন্বিা িন্ধ্যাতারা পত্রত্রকায় তার প্রকানশত গল্প ননন্বয় হাত্রজর হয়, উদ্্ধৃতাাংন্বশ মিই 

ঘটনার কথাই বলা হন্বয়ন্বছ। 

২.২ ‘ক্রেশ ও কথোিোও েন়িছ়ে পছ়ি। – বকোি ্কথোিো েন়িছ়ে পছ়ি? 

উত্তর : আশাপূণ ণা মদ্বীর মলখা ‘জ্ঞানচকু্ষ’ গন্বল্প তপন্বনর মলখা পন্বে িবাই প্রশাংিা করন্বল তপন্বনর 

মলখক মছাট মমন্বিা জানান মে মলখাটট কাাঁচা বন্বল নতনন তা একটু িাংন্বশাধন কন্বরন্বছন। ক্রন্বম এই 

কথাটট ছনেন্বয় পন্বে। 

২.৩ ‘েুছকর রক্ত েেছক ওছি তপছির। – কখি তপছির এেি পনরনিনত হছ়েনেে?  

উত্তর : আশাপূণ ণা মদ্বীর মলখা ‘জ্ঞানচকু্ষ’ গন্বল্পর প্রধান চনরত্র তপন তার মলখা গল্পটট ছাপার 

অ্ক্ষন্বর প্রকানশত হওয়ার আশায় নদ্ন গুননছল। এমন িময় তার মন্বনর আশা পূণ ণ কন্বর মলখা ছাপা 

পত্রত্রকা ননন্বয় তার মছাট মানি ও মমন্বিা এন্বল আনন্বে ও উন্বত্তজনায় তার বুন্বকর রক্ত চলন্বক ওন্বে। 

৩. প্র ঙ্গ নিছদেশ হ কে-বেনশ ৬০ঠি শছে উত্তর বেখ :    

৩.১ ‘পৃনথেীছত এেি অছে নকক ঘিিোও ঘছি?’ – বকোি ্ঘিিোছক বকি অছে নকক েেো 

হছ়েছে?    ১+২  



উত্তর : আশাপূণ ণা মদ্বীর মলখা ‘জ্ঞানচকু্ষ’ গন্বল্পর প্রধান চনরত্র তপন তার মলখা গল্প ‘প্রথম নদ্ন’ ছাপার 

অ্ক্ষন্বর প্রকানশত হন্বয়ন্বছ মদ্খার জনয উদ্গ্রীব হন্বয়নছল। অ্বন্বশন্বষ তার মছাট মানি ও তার মলখক মছাট 

মমন্বিা িন্ধ্যাতারা পত্রত্রকায় তার প্রকানশত গল্প ননন্বয় হাত্রজর হয়, উদ্্ধৃতাাংন্বশ মিই ঘটনার কথাই বলা 

হন্বয়ন্বছ। 

তপন্বনর মলখা গল্প ছাপা হন্বয় প্রকানশত হন্বব এটা নছল তার কল্পনার অ্তীত।  পত্রত্রকা হান্বত ননন্বয়  

মি ননন্বজর মচান্বখ মদ্ন্বখ, মলখকিূনচন্বত তার নাম প্রকানশত হন্বয়ন্বছ—প্রথম নদ্ন’ (গল্প), শ্ৰনতপন 

কুমার রায়।িনতযই তার গল্প ছাপা হন্বয়ন্বছ এবাং মি মলখা হাজার হাজার পােন্বকর হান্বত হান্বত ঘুরন্বব। 

তাই এই ঘটনান্বক অ্ন্বলৌনকক বলা হন্বয়ন্বছ । 

৩.২ ‘েনদ কখছিো বেখো েোপছত বদ়ে বতো, তপি নিছে নগছ়ে বদছে। – কখি তপি এেি 

ন দ্ধোন্ত নিছ়েনেে? বকি তোর এেি ন দ্ধোন্ত?     ১+২  

উত্তর : আশাপূণ ণা মদ্বীর ‘জ্ঞানচকু্ষ’ গন্বল্পর প্রধান চনরত্র তপন েখন বুঝন্বত পান্বর তার মলখা গল্পটা  

িমূ্পণ ণ মছাট্ন্বমন্বিার মলখননন্বত পনরণত হন্বয়ন্বছ তখন মি এমন নিদ্ধান্ত মনয়। 

তপন্বনর মলখক মছাট মমন্বিার বদ্নযতায় তার মলখা গল্প ‘প্রথম নদ্ন’ িন্ধ্যাতারা পত্রত্রকায় প্রকানশত 

হয়। তপন তার মান্বক গল্পটট পন্বে শুনান্বত নগন্বয় মদ্ন্বখ িাংন্বশাধন্বনর নান্বম মছাট মমন্বিামশাই মলখার 

আগান্বগাোই বদ্ন্বল নদ্ন্বয়ন্বছন। মছন্বপ আিা গন্বল্প তার ননজস্বতার এতটুকুও অ্বনশষ্ট মনই। লজ্জায়, 

অ্পমান্বন তপন মিন্বে পন্বে ।তাই তার এমন নিদ্ধান্ত। 

৩.৩ গল্প বেছপ আ োর পর বে আহ্লোদ হও়েোর কথো, ব ই আহ্লোদ তপছির িো হও়েোর 

কোরণ কী? বকি নদিঠি তোর কোছে  েছিছ়ে দুুঃছখর হছ়ে উিে?    ১+২  

উত্তর : আশাপূণ ণা মদ্বীর ‘জ্ঞানচকু্ষ’ গন্বল্পর প্রধান চনরত্র তপন েখন বুঝন্বত পান্বর তার মলখা গল্পটা  

িমূ্পণ ণ মছাট্ন্বমন্বিার মলখননন্বত পনরণত হন্বয়ন্বছ ,মছন্বপ আিা গন্বল্প তার কৃনতত্ব এতটুকুও মনই তখন 

গল্প মছন্বপ আিার পর মে আহ্লাদ্ হওয়ার কথা, তা তপন্বনর হয় না। 

ছাপার অ্ক্ষন্বর ননন্বজর মলখাটট িকন্বলর িামন্বন পেন্বত নগন্বয় তপন মন্বন খুব আঘাত পায়। কারণ 

মি বুঝন্বত পান্বর, মমন্বিামশাই িাংন্বশাধন্বনর নান্বম পুন্বরা মলখাটাই বদ্ন্বল নদ্ন্বয়ন্বছন। মিটান্বক আর 

ননন্বজর বন্বল নচনন্বতই পান্বর না তপন। লজ্জায়, অ্পমান্বন, দু্ুঃন্বখ মি মেন মাটটন্বত নমন্বশ োয়। 

ননন্বজর গল্প পেন্বত বন্বি, অ্ন্বনযর মলখা লাইন পেন্বত নগন্বয় তপন্বনর নিতন্বর গ্লাননন্ববাধ মজন্বগ ওন্বে। 

মি িাংকল্প কন্বর, মলখা েনদ্ ছাপন্বতই হয় তাহন্বল পত্রত্রকা দ্ফতন্বর ননন্বজ নগন্বয় তা নদ্ন্বয় আিন্বব। 

তার মন্বন হয় ঐ নদ্নটট মেন তার জীবন্বনর িবন্বচন্বয় দু্ুঃন্বখর। 

৪. কে-বেনশ ১৫০ শছে িীছির প্রশ্নঠির উত্তর নিছের ভোষো়ে বেখ : 

‘জ্ঞোিিকু্ষ’ গল্প অিু রছণ তপছির জ্ঞোিিকু্ষ কীভোছে উন্মীনেত হছ়েনেে তো আছেোিিো 

কর। 

উত্তর : জ্ঞানচকু্ষ’ কথাটটর অ্থ ণ হল অ্ন্তদৃ্টষ্ট বা জ্ঞানরুপ দৃ্টষ্ট। এই গন্বল্প প্রাথনমকিান্বব তপন্বনর 

জ্ঞানচকু্ষর উন্বমাচন ঘন্বটন্বছ েখন প্রথমবার মি তার মলখক মছান্বটান্বমন্বিান্বক মদ্ন্বখন্বছ। মলখকরা 

মে অ্নয জগন্বতর বানিো নন, বাস্তন্ববর মচনা মানুষন্বদ্র মতই। তন্বব গন্বল্পর এন্বকবান্বর মশষ পে ণান্বয় 

মদ্খা োয় তপন চনরত্রটটর প্রকৃত জ্ঞানচকু্ষর উমীলন হন্বয়ন্বছ। 



তপন্বনর মলখক মছাট মমন্বিার বদ্নযতায় তার মলখা গল্প ‘প্রথম নদ্ন’ িন্ধ্যাতারা পত্রত্রকায় প্রকানশত 

হয়। তপন্বনর মলখা পন্বে িবাই প্রশাংিা করন্বল তপন্বনর মলখক মছাট মমন্বিা জানান মে মলখাটট 

কাাঁচা বন্বল নতনন তা একটু িাংন্বশাধন কন্বরন্বছন। নকন্তু মলখাটট িকন্বলর িামন্বন পেন্বত নগন্বয় তপন 

মন্বন খুব আঘাত পায়। কারণ মি বুঝন্বত পান্বর, মমন্বিামশাই িাংন্বশাধন্বনর নান্বম পুন্বরা মলখাটাই 

বদ্ন্বল নদ্ন্বয়ন্বছন। মিটান্বক আর ননন্বজর বন্বল নচনন্বতই পান্বর না তপন। লজ্জায়, অ্পমান্বন, দু্ুঃন্বখ 

মি মেন মাটটন্বত নমন্বশ োয়। ননন্বজর গল্প পেন্বত বন্বি, অ্ন্বনযর মলখা লাইন পেন্বত নগন্বয় তপন্বনর 

নিতন্বর গ্লাননন্ববাধ মজন্বগ ওন্বে। মি িাংকল্প কন্বর, মলখা েনদ্ ছাপন্বতই হয় তাহন্বল পত্রত্রকা দ্ফতন্বর 

ননন্বজ নগন্বয় তা নদ্ন্বয় আিন্বব । ননন্বজর মিই মলখাটট না ছাপন্বলও দু্ুঃখ থাকন্বব না তার। মিখান্বন 

তপন্বনরই ননজস্বতা থাকন্বব, অ্নয মকউ মিই কৃনতন্বত্বর িাগীদ্ার হন্বব না। এিান্ববই আত্মমে ণাদ্া ও 

ননন্বজর মলখার প্রনত অ্নধকারন্ববাধ তপন্বনর জ্ঞানচকু্ষর উন্বমষ ঘটটন্বয়ন্বছ। তাই বলা োয়, গন্বল্পর 

‘জ্ঞানচকু্ষ নামকরণটট েথােথ হন্বয়ন্বছ। 

   

 


