
 

 

ঠিক উত্তর বেছে নিছ়ে বেছ ো  

১.১ ‘পোগেো গছেশ’ গছের ঘটিোকোে –  

(ক) ২০২২ খ্রিস্টাব্দ 

(খ) ১০৮ খ্রিস্টাব্দ  

(গ) ২০৮৯ খ্রিস্টাব্দ 

(ঘ) ৩৫৮৯ নিস্টোব্দ  

১.২ ‘মৃত্য ুঞ্জ়ে টনিক’ য ি আনেষৃ্কত্ হ়ে, ত্ ি গছেছশর ে়েস –  

(ক) ২০ বছর 

(খ) ৩০ বছর  

(গ) ৫০ েের 

(ঘ) ১৫০ বছর  

১.৩ েোছ়েোছকনমনি েুোেছরটনর স্থোনপত্ হছ়েনেে –  

(ক) এভারররস্টর চূডায় 



 

 

( ) রূপকুছে  

(গ) কাঞ্চনজঙ্ঘায়  

(ঘ) গরগাত্রীরে  

িীছের প্রশ্নগুনের একঠট েোছকু উত্তর দোও :  

২.১ েুনত্ক্রম অেশু এক আধজি আছে।’- বকোি নেষছ়ের েুনত্ক্রম?  

উত্তর : ৩৫৮৯ সারে পৃখ্রিবীর সবাই খ্রবজ্ঞারনর চচচায় মত্ত,গান, গল্প, কখ্রবো, ছখ্রব আকঁা ইেযাখ্রি 

খ্রিল্প কোর চচচা করা অনাবিযরকর োখ্রেকাভুক্ত, খ্রকন্তু োর মারেই পাগো গরেরির মরো ককউ 

ককউ আরছন যারা খ্রবজ্ঞারনর পোকা না উখ্রডরয় খ্রিরল্পর চচচায় মগ্ন। 

২.২ ও মশোই, অমি নেকট শব্দ করছেি বকি?’– কোরো একথো েছেনেে? 

উত্তর : িীরষ চন্দ ু মুরখাপাধ্যায় রখ্রচে পাগো গরনি নামাঙ্কিে গরিয োসা কিরক আসা িু’জন 

পাখাওো উরন্ত কোক পাগো গরনরির গান শুরন একিা বেখ্রছরেন।  

২.৩ ‘পৃনথেীর জিসং ুোর ভোরসোমু রো ছত্ ত্ো করো আেনশুক।’- বকোি কোজঠট করো 

আেনশুক?  

উত্তর : ৩৫৮৯ খ্রিস্টারব্দর পৃখ্রিবীরে জনসংখযার ভারসময বজায় রাখরে মৃে মানুষরক জীখ্রবে 

করর কোোর একান্ত প্ররয়াজন।  

৩. িীছের প্রশ্নগুনের সংনিপ্ত উত্তর দোও :  

৩.১ ‘ত্ো েছে পৃনথেীর মোিুছষরো হোে েোছ়েনি।’- বকোি নেষছ়ে ত্োরো হোে েোছ়েনি?  

উত্তর : উি্ধ্ৃে অংিটি িীরষ চন্দ ুমুরখাপাধ্যায় রখ্রচে পাগে গরেি’ গরল্পর অন্তগ চে। 

৩৫৮৯ খ্রিস্টারব্দর পৃখ্রিবীরে  মধ্যাকষ চন প্রখ্রেররাধ্কারী মেম আখ্রবষ্কার হওয়ার পর কিরক 

নানারকম উডান যন্ত্র আখ্রবষ্কাররর খ্রহখ্রডক পরড কগরছ l এমনখ্রক কৃঙ্কত্রম পাখনাওয়াো মানুষও কিখা 

যায়। ইখ্রেমরধ্য মানুষ চািঁ , মগে এবং শুক্রগ্ররহ কৃঙ্কত্রম েযাবররিখ্রর স্থাপন করররছ। সূরয চর আরও 

িুটি গ্রহ আখ্রবষৃ্কে হরয়রছ এবং জানা কগরছ আর ককান গ্রহ কনই। মহাকারির নানা নক্ষত্রপুরের 



 

 

খ্রিরক হাজার হাজার মানুষ েীব্র গখ্রেসম্পন্ন মহাকািযারন চরড রওনা হরয় কগরছ এক কিডরিা 

বছর আরগ কিরক এবং এখনও অরনরক যারে। যারা কারছখ্রপরে কগরছ োরির কেরার সময় হরয় 

এে l এইভারব মানুরষর মহাকািরক জানার কচষ্টা করা কিরক খ্রবরে হয় খ্রন। 

৩.২ ‘ োছমো ো সম়ে িষ্ট। বকোি প্রসছে একথো েেো হছ়েছে? 

উত্তর: উি্ধ্ৃে অংিটি িীরষ চন্দ ুমুরখাপাধ্যায় রখ্রচে পাগে গরেি’ গরল্পর অন্তগ চে । 

আজকাে পৃখ্রিবীরে মানুষ মরর না। যারা মহাকারি কগরছ োরা খ্রেরর এরস কসই আমরের 

কোরকরির জীখ্রবে কিখরে পারব। েরব সব মানুষই কবঁরচ আরছ বরে নেুন মানুরষর জন্মও আর 

হরে না। এখ্রিরক ঘরর ঘরব মানুষ এে কবখ্রি খ্রবজ্ঞান খ্রনরয় বুঁি হরয় আরছ কয, প্রখ্রেঘররর প্ররেযরকই 

ককান খ্রবষরয়র খ্রবজ্ঞানী। খ্রবজ্ঞান ছাডা অনয ককান চচচা কনই।সুকুমার খ্রিল্প চচচার পখ্ররবরেচ সকরেই 

নেুন আখ্রবষ্কাররর খ্রচন্তায় মত্ত। কখ্রবো, গান , ছখ্রব আকঁা , কিাসাখ্রহেয, নািক, খ্রসরনমা  এসব খ্রনরয় 

ককউ মািা ঘামায় না। ওসব অনাবিযক ভাবারবগ ককান কারজই োরগ না- এই প্রসরগ বো হরযরছ 

খারমাখা সময় নষ্ট। 

৩.৩ ‘গছেছশর েুোপোরটো পেন্দ হ়েনি। বকোি েুোপোরঠট গছেশ পেন্দ কছরনি?  

উত্তর: উি্ধ্ৃে অংিটি িীরষ চন্দ ুমুরখাপাধ্যায় রখ্রচে ‘পাগে গরেি’ গরল্পর অন্তগ চে। 

এই গরল্পর প্রধ্ান চখ্ররত্র গরেি l ৩৫৮৯ খ্রিস্টারব্দর এক অখ্রে আধ্ুখ্রনক যুরগ খ্রেখ্রন বাস কররন 

কযখারন সকরেই অমরত্ত োভ করররছন মেূৃযেয় িখ্রনরকর কেযারন।এই িুখ্রনয়ায় সকরেই 

খ্রবজ্ঞরনর চচচায় যুক্ত। খ্রকন্তু আজ কিরক কিডরিা বছর আরগ যখন সুকুমার খ্রিল্পখ্রবররাধ্ী আরন্দােন 

শুরু হরো এবং খ্রিল্প – সংগীে সাখ্রহেযচচচা ইেযাখ্রির পাে উরে কযরে োগে েখন এই বযাপারিা 

গরেরির পছন্দ হয়খ্রন। খ্রেখ্রন মরন কররন খ্রবজ্ঞারনর বাডাবাখ্রডরও একিা সীমা িাকা িরকার। 

িীছের প্রশ্নঠটর উত্তর নিছজর ভোষো়ে বে ো 

‘পোগেো গছেশ’ গছে গছেশছক ‘পোগেো মছি করো কত্দরু যুক্তিসেত্ েছে ত্যনম মছি কর 

? 

উত্তর: প্রখযাে সাখ্রহখ্রেযক িীরষ চন্দ ুমুরখাপাধ্যায় রখ্রচে পাগো গরেি’ গল্পটির ককঙ্কিয় েিা প্রধ্ান 

চখ্ররত্র গরেি যারক েিাকখ্রিে ‘ পাগো গরেি ‘ বরে উরেখ করা হরয়রছ।  



 

 

৩৫৮৯ সারে জগৎ যখন উত্তর – আধ্ুখ্রনক হরয় আরও নেুন পরি চরেরছ, েখন গরেি খ্রিখ্রবয 

কখ্রবো খ্রনরয় বযস্ত l খ্রবজ্ঞারনর প্রােহীন গরবষো োর পছন্দ নয়। বরং কস খ্রিল্পরক বাচঁারে বযস্ত l 

কেকাোর সারয়ন্স করেরজর খ্রিক্ষক হরয়ও শুধ্ুমাত্র খ্রবজ্ঞানরক আকঁরড ধ্রর বাচঁরে চায়খ্রন। বরং 

কিখরে কচরয়খ্রছে – পৃখ্রিবীিা কযন সুন্দর হরয় ওরে। োর জরনয গান চাই, কখ্রবো চাই, ছখ্রব চাই। 

এজরনয গরেরির খ্রিল্প সাধ্নারক োর সমরয়র কপ্রখ্রক্ষরে অনযরির মরন হরয়রছ পাগরের 

কায চকোপ l এই জরনয োরক খ্রচখ্রিে করা হরয়রছ ‘ পাগো গরেি ‘ নারম। 

সুেরাং খ্রববখ্রেচে খ্রবরে গরেি অসাধ্ারে এক খ্রিল্পী চখ্ররত্র। আমার মরে খ্রেখ্রন প্রকৃে অরি চ 

মানবোরই পৃষ্ঠরপাষক। 

 


