
১.১ সুভাষচন্দ্র বস ুপ্রেসসডেন্সি কডেজ প্রেডক সবতাস়িত হড়েসিডেন প্রকন ? 

উঃ ভারতবিদ্বেষী ইংদ্বরজ-অধ্যাপক ওদ্বেনদ্বক প্রহাদ্বরর অবভদ্ব াদ্বে সুভাষচন্দ্র িসু প্রপ্রবসদ্বেন্সি কদ্বেজ প্রেদ্বক বিতাব়িত 

হদ্ব়েবিদ্বেন। 

 

১.২ রাসসবহারী বসুর কাি প্রেডক সতসন প্রকান দাস়েত্বভার গ্রহণ কডরসিডেন ? 

উঃ রাসবিহারী িসুর কাি প্রেদ্বক বতবন আজাদ বহন্দ প্র ৌদ্বজর দাব়েত্বভার গ্রহণ কদ্বরবিদ্বেন। 

 

২ অনসিক সতনটি বাডকে নীডচর েশ্নগুসের উত্তর দাও : 

 

২.১ প্রতামার পাঠ্ে পত্রখাসন প্রক, প্রকাো প্রেডক, কাডক সেডখসিডেন ? 

উঃ পাঠ্য পত্রখাবন প্রনতান্সজ সুভাষচন্দ্র িস ুিততমান মা়োনমাদ্বরর মান্দাে়ে প্রজে প্রেদ্বক িনু্ধ বদেীপকুমার রা়েদ্বক 

বেদ্বখবিদ্বেন। 

 

২.২ প্রকান বোপারটিডক পত্রডেখক আিোন্সিক দৃটিডত প্রদখার কো বডেডিন ? 

উঃ সুভাষচন্দ্র িস ুএিং অনযানয রাজননবতক প্রনতারা অকারদ্বণ িা সম্পূণ ত অজ্ঞাত কারদ্বণ রাজননবতক িন্সন্দ বহসাদ্বি 

প্রজদ্বে অন্তরীন প্রেদ্বক প্র সি ঘেনাদ্বক প্রমদ্বন চেদ্বত িাধ্য হদ্বেন, প্রসই অকারদ্বণ িন্সন্দ োকার িযাপারোদ্বকই বতবন 

আধ্যান্সিক দৃষ্টিদ্বত প্রদখার কো িদ্বেদ্বিন। 

 

২.৩ বন্সিদশা়ে মানডুষর মডন শন্সি সঞ্চাসরত হ়ে কীভাডব?  

উঃ িন্সন্দদশা়ে মানুদ্বষর মদ্বন শন্সির সার ঘোর অনযতম কারণ হে— দাশ তবনক ভাি। এই ভাদ্বির কারদ্বণই মানুদ্বষর মদ্বন 

জীিন ও জেৎ সম্পদ্বকত একষ্টে তাৎপ তপূণ ত অধ্যাি ধ্ারণা হ়ে। 

 

২.৪ মািাে়ে প্রজে প্রকাো়ে অবসিত ? 

উঃ মান্দাে়ে প্রজে িততমান মা়োনমাদ্বর অিবিত। পরাধ্ীন। ভারদ্বতর বিষ্টেশ সরকার স্বাধ্ীনতা সংগ্রামীদ্বদর এই প্রজদ্বে 

িন্সন্দ প্ররদ্বখ নানাভাদ্বি শারীবরক ও মানবসক অতযাচার চাোত। িােেঙ্গাধ্র বতেকও এই প্রজদ্বে একসম়ে িন্সন্দ বিদ্বেন। 

 

২.৫ ভারতী়ে প্রজে সবষড়ে একটি পুস্তক সুভাষচডন্দ্রর প্রেখা হড়ে ওডঠ্সন প্রকন ? 

উঃ ভারতী়ে প্রজে বিষদ্ব়ে সভুাষচন্দ্র িসরু একষ্টে পুস্তক প্রেখা না-হদ্ব়ে ওঠ্ার কারণ, িই প্রেখার জনয প্র  উদযম িা 

শন্সির প্রদ্ব়োজন, প্রসই সম়ে তার কাদ্বি প্রসই উদযম িা শন্সির অভাি বিে। তা িা়িা, তাাঁর বিবভন্ন সমসযা ও অবিরতার 

কারদ্বণ প্রস-প্রচিার উপ ুি সামে তযও বিে না। 

 

২.৬ সুভাষচন্দ্র প্রকন সদেীপ রা়ে প্রেসরত বইগুসে প্রেরত পাঠ্াডত পাডরনসন ? 

উঃ সুভাষচন্দ্র িস ুবদেীপ রা়ে প্রপ্রবরত িইগুবে প্র রত পাঠ্াদ্বত পাদ্বরনবন। কারণ, বদেীপকুমার রা়ে প্রপ্রবরত িইগুবের 

বতবন িা়িা আরও িহু পাঠ্ক আদ্বিন। িিা িইগুবে পাঠ্াদ্বত অপারে। 

 

৩ নীডচর েশ্নগুসের উত্তর কড়েকটি বাডকে প্রেখ : 

 

৩.১ প্রনতান্সজ ভসবষেডতর প্রকাকততডবের কো এই সচটঠ্ডত বডেডিন ?প্রকন এই কততবে সির কডরডিন 

?কারাশাসন েণােী সবষড়ে কাডদর পসরবডতত কাডদর েণােীডক সতসন অনসুরণড াগ্ে বডে মডন কডরডিন ? 

উঃ  প্রনতান্সজ ভবিষযৎ ভারদ্বতর কারাোর সংস্কারসাধ্দ্বনর কো এই বচষ্টঠ্দ্বত িদ্বেদ্বিন। 



    ➡️ স্বাধ্ীনতা সংগ্রাদ্বম সন্সি়ে অংশগ্রহদ্বণর জনয প্রনতান্সজদ্বক িহুিার কারািরণ করদ্বত হ়ে। প্রসই অবভজ্ঞতা প্রেদ্বক 

তাাঁর মদ্বন হদ্ব়েদ্বি, প্রকাদ্বনা কারদ্বণ কাউদ্বক  বদ প্রজদ্বে োকদ্বত হ়ে, তদ্বি প্রজদ্বের পবরদ্বিদ্বশর কারদ্বণ তার মানবসকতার 

বিকার ঘেদ্বত িাধ্য। প্রজদ্বের বিকৃত পবরদ্বিদ্বশ অবধ্কাংশ িন্সন্দদ্বদর সামানযতম ননবতক উন্নবত হ়ে না। িরং তাদ্বদর মদ্বন 

আরও প্রিবশ প্রষাভ, বহংসা, ঘৃণা ও প্রবতবহংসা প্রজদ্বে ওদ্বঠ্।  

    ➡️ কারাশাসন প্রণােী বিষদ্ব়ে ভারতী়ে কারাশাসন প্রণােী পবরিদ্বতত আদ্বমবরকার ইউনাইদ্বেে প্রেেস-এর মত উন্নত 

প্রদশগুবের কারাশাসন প্রণােী অনুসরণদ্ব ােয িদ্বে বতবন মদ্বন কদ্বরদ্বিন। 

 

৩.২ প্রসজনে খুবই খুসশ হড়েসি। -বিা প্রক ? সতসন কীজনে খুসশ হড়েডিন? 

উঃ প্রদ্বনাধৃ্ত উন্সির িিা মান্দাে়ে প্রজদ্বে িন্সন্দ প্রনতান্সজ সুভাষচন্দ্র িসু। 

    ➡️ প্রজদ্বে িন্সন্দ আসাবমর কাদ্বি িাইদ্বর প্রেদ্বক প্রকান বচষ্টঠ্ এদ্বে তা দু-দুিার পরীষা করা হ়ে। এষ্টেই বিষ্টেশ শাসদ্বকর 

রীবত। এিার প্রসই রীবত েজ্জিত হদ্ব়েদ্বি। িনু্ধ বদেীপকুমার রাদ্ব়ের বচষ্টঠ্ তাাঁর কাদ্বি অনযানয িাদ্বরর মত এিার double 

distillation'-র বভতর বদদ্ব়ে আদ্বসবন িদ্বে বতবন খুবশ হদ্ব়েদ্বিন। 

 

৩.৩ ‘আমার পডে এর উত্তর প্রদও়ো সকুটঠ্ন। –প্রক, কাডক এ কো বডেডিন ? কীডসর উত্তর প্রদও়োর কো 

বো হড়েডি ? 

উঃ সুভাষচন্দ্র িস ুতাাঁর িনু্ধ বদেীপকুমার রা়েদ্বক এ কো িদ্বেদ্বিন। 

    ➡️ প্রনতান্সজ বদেীপকুমার রাদ্ব়ের প্রেখা পদ্ব়ি অবভভূত। বচষ্টঠ্ষ্টে সুভাষচন্দ্র িসুর হৃদ়েদ্বক েভীরভাদ্বি নাব়িদ্ব়ে 

বদদ্ব়েদ্বি। তাাঁর মনদ্বক প্রসই বচষ্টঠ্ এতোই স্পশ ত কদ্বরদ্বি প্র , বতবন প্র ন নতুন এক বচন্তা়ে অনুপ্রাবণত হদ্ব়েদ্বিন। তাাঁর পদ্বষ 

প্রস বচষ্টঠ্র উত্তর প্রদও়ো সুকষ্টঠ্ন। এমনবক বতবন এও জাদ্বনন, প্র  তাাঁর বচষ্টঠ্ censor হদ্ব়ে প্রাপদ্বকর কাদ্বি  াদ্বি। তাদ্বত 

প্রনতান্সজর িযন্সিমদ্বনর েভীর আদ্বিে ও প্রিদনা অদ্বনদ্বকর সামদ্বন চদ্বে আসদ্বি,  া বতবন প্রকাদ্বনাবদন চানবন। তাই 

এরকম বচষ্টঠ্ তাাঁর পদ্বষ প্রেখা সম্ভি ন়ে িদ্বেই বতবন িদ্বেদ্বিন- “আমার পদ্বষ এর উত্তর প্রদও়ো সুকষ্টঠ্ন। 

 

৩.৪ ‘পডরর প্রবদনা প্রসই বুডে শুিু প্র  জন ভুিডভাগ্ী। -উদ্িৃসতটির সমাে তক বাকে পত্রটি প্রেডক খুুঁডজ সনড়ে 

প্রেখ। প্রসই বাকেটি প্রেডক প্রেখডকর প্রকান মানসসকতার পসরচ়ে পাও ? 

উঃ পাদ্বঠ্ উবিবখত আদ্বোচয উদ্ধ্ৃবতষ্টের সমাে তক িাকয হে— “আবম  বদ স্ব়েং কারািাস না-করতাম তাহদ্বে একজন 

কারািাসী িা অপরাধ্ীদ্বক ষ্টঠ্ক সহানুভূবতর প্রচাদ্বখ প্রদখদ্বত পারতাম।” 

    ➡️ওপদ্বরর িাকয প্রেদ্বক সহদ্বজই অনুমান করা  া়ে, প্রনতান্সজ কারািন্সন্দদ্বদর প্রবত সহানুভূবতশীে। বতবন মদ্বন কদ্বরন, 

প্রজেখানা প্রকিে শান্সস্তদাদ্বনর জা়েো ন়ে, তা সংদ্বশাধ্দ্বনর িানও হও়ো উবচত। তাই বতবন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধ্ীদ্বদর 

সংদ্বশাধ্দ্বনর মদ্বধ্য বদদ্ব়ে সমাজজীিদ্বনর মূে প্ররাদ্বত ব বরদ্ব়ে আনার প্রেখক তার সহানুভূবতশীে মন বদদ্ব়ে এগুবে 

উপেবি কদ্বরন। সতুরাং, এর প্রেদ্বক িাদ্ব ঝা  া়ে, বতবন দরবদ ও অনুভূবতশীে মদ্বনর অবধ্কারী। 

 

৩.৫ ‘আমার প্রম়োদ প্রশষ হও়ো প তন্ত আিোন্সিক সদক সদড়ে, অডনকখাসন োভবান হডত পারব। -প্রকান ্

েসডে বিার এই উন্সি ? প্রজেজীবডন সতসন আিোন্সিক সদক সদড়ে কীভাডব োভবান হও়োর কো বডেডিন 

? 

উঃ প্রজদ্বের মদ্বধ্য প্র -বনজতনতা়ে িা দীঘ ত সম়েসীমা়ে মানুষ িন্সন্দ-জীিন াপন করদ্বত করদ্বত জীিদ্বনর চরম 

সমসযাগুবেদ্বক তবেদ্ব়ে প্রিাঝার সুদ্ব াে পা়ে, প্রসই বনজতনতা প্রসদ্বঙ্গ িিার এই উন্সি। 

➡️ প্রোকমানয বতেক কারািাসকাদ্বে েীতার আদ্বোচনা কদ্বর আধ্যান্সিক বদক বদদ্ব়ে োভিান হদ্ব়েদ্বিন। প্রসই 

আধ্যান্সিকতার কোই প্রেখক িদ্বেদ্বিন। 

৩.৬  Martyrdom' শব্দটির অে ত কী ? এই শব্দটি উডেখ কডর বিা কী বিবে প্ররডখডিন ? 



উঃ Martyrdom' শদ্বের অে ত হে ‘আিিবেদান। অনযভাদ্বি িো  া়ে রাজননবতক বিশ্বাদ্বসর জনয িা মহৎ আদদ্বশ তর 

খাবতদ্বর স্ব-ইো়ে প্রিে কিদ্বভাে করা। 

➡️ এই শেষ্টের উদ্বিখ কদ্বর িিা িদ্বেদ্বিন, বদেীপকুমার রা়ে তাাঁর কারািাসদ্বক িবেদাদ্বনর সদ্বঙ্গ তুেনা করদ্বেও, 

বনদ্বজ বতবন প্রসষ্টেদ্বক প্রসভাদ্বি মদ্বন করার স্পধ্ তাও রাদ্বখন না। এষ্টে তার কাদ্বি িদ্ব়িাদ্বজার একো আদশ ত হদ্বত পাদ্বর। 

 

৩.৭  খন আমাসদগ্ডক প্রজার কডর বন্সি কডর রাখা হ়ে তখনই তাডদর মূেে বুেডত পারা  া়ে ?'—প্রকান 

েসডে এ কো বো হড়েডি ? তাডদর মূেে’ সবষড়ে প্রেখডকর বিবে আডোচনা কর। 

উঃ প্রজদ্বের বভতদ্বর অনুষ্টিত বপকবনক িা সাংসৃ্কবতক অনুিান িা চচতার  দ্বে িন্সন্দ মানুদ্বষর জীিদ্বন সরসতা ও 

সমৃন্সিোভ প্রসদ্বঙ্গ এ কো িো হদ্ব়েদ্বি। 

তাদ্বদর মূেয িেদ্বত, প্রজদ্বের বভতর অনুষ্টিত সাংসৃ্কবতক ও আনুষবঙ্গক নানা অনুিাদ্বনর কো উদ্বিখ কদ্বর 

প্রেখক িদ্বেদ্বিন, এর  দ্বে, িন্সন্দদ্বদর শারীবরক ও মানবসক পবরিততন সাবধ্ত হ়ে। খাদযপানী়ে িা শরীরচচতার অভাদ্বি 

বকংিা সমাজ-বিন্সেন্ন অিিাদ্বনর িন্সন্দজীিন অসহনী়ে হদ্ব়ে ওদ্বঠ্। বকন্তু, সুি মানবসক পবরিততন হদ্বেই িন্সন্দ মানুষ 

প্রজদ্বের িাইদ্বরর মানুদ্বষর মত স্বাভাবিক জীিন াপন করদ্বত পাদ্বর।  

৩.৮ মানডুষর পাসরপাসব তক অবিা কী কডঠ্ার ও সনরানিম়ে। —প্র  ঘিনা়ে প্রেখডকর মডন এই উপেন্সি ঘডি 

তার পসরচ়ে দাও। 

উঃ প্রনতান্সজ সুভাষচন্দ্র িস ু২ প্রম ১৯২৫ তাবরদ্বখ িনু্ধ বদেীপকুমার রা়েদ্বক প্রেখা পত্রষ্টেদ্বত তার কারারুি জীিদ্বনর 

অবভজ্ঞতা িণ তনা করদ্বত বেদ্ব়ে প্রদ্বনাি উদ্ধ্ৃবতষ্টে কদ্বরদ্বিন। বতবন মদ্বন কদ্বরন, প্রজদ্বের বভতদ্বর িন্সন্দদ্বদর নদবহক 

অদ্বপষা মানবসক কি সহয করদ্বত হ়ে প্রিবশ। এই মানবসক আঘাদ্বত আঘাতকারীর প্রবত িন্সন্দর মন বিরূপ হ়ে। তাদ্বত 

হ়েত ওপরও়োোর উদ্বেশয স ে হ়ে না। বকন্তু িন্সন্দদ্বদর মদ্বনর মদ্বধ্য প্রকাদ্বনা আনন্দধ্াম েদ্ব়ি ওদ্বঠ্ না। এষ্টেই প্রেখক 

উপেবি কদ্বরদ্বিন। 

 

৩.৯ এই সচটঠ্ডত কারাবন্সি অবিাডতও দঃুখকাতর, হতাশাগ্রস্ত ন়ে, বরং আিসববাসী ও আশাবাদী 

প্রনতান্সজর পসরচ়েই েুডি উডঠ্ডি।—পত্রটি অবেম্বডন সনডজর ভাষা়ে মন্তবেটির  াোে তে পসরসেু্ি কর। 

উঃ সুভাষচন্দ্র িস ুমান্দাে়ে প্রজদ্বে িন্সন্দ জীিন াপন করদ্বেও বচষ্টঠ্র মদ্বধ্য তাাঁর মানবসক অিিার অিনবতর কো 

প্রকাোও প্রনই। বতবন এখাদ্বন দুুঃদ্বখ কাতর িা হতাশা়ে মগ্ন নন। এিা়িা প্রজদ্বের অবভজ্ঞতা বনদ্ব়ে বতবন িই বেখদ্বত চান। 

বতবন মদ্বন কদ্বরন, দীঘ ত কারািাদ্বস িা বনজতনতা়ে আধ্যান্সিক উন্নবত হদ্বত পাদ্বর। বতবন আশা কদ্বরন, প্রজদ্বের বভতদ্বরর 

সাংসৃ্কবতক অনুিানাবদ িন্সন্দদ্বদর জীিদ্বন উৎকষ তসাধ্ন করদ্বত সুভাষচন্দ্র িসু রাজননবতক িন্সন্দ বহদ্বসদ্বি কারািাদ্বসর সম়ে 

প্রতযষ অবভজ্ঞতার োরা কারাশাসদ্বনর অিযিিা ও িন্সন্দদ্বদর চরম দুদ্বভতাে উপেবি করদ্বেও বতবন দুুঃখকাতর িা 

হতাশাগ্রস্ত হদ্ব়ে পদ্ব়িনবন। িরং, আিবিশ্বাসী হদ্ব়ে দুুঃখ জদ্ব়ের আহ্বান জাবনদ্ব়েদ্বিন। 

 

৩.১০ কারাগ্াডর বডস প্রনতান্সজর প্র  ভাবনা, প্র  অনুভব, তার অডনকখাসন প্রকন অকসেত রাখডত হডব ? 

উঃ  প্রনতান্সজ সভুাষচন্দ্র িস ুরাজননবতক িন্সন্দ বহসাদ্বি মান্দােদ্ব়ের কারাোদ্বর অিিানকাদ্বে ১৯২৫ বিোদ্বের ২দ্বম িনু্ধ 

বদেীপকুমার রা়ে-প্রক বচষ্টঠ্ বেদ্বখবিদ্বেন। বচষ্টঠ্দ্বত বতবন। জাবনদ্ব়েদ্বিন, কারাোদ্বর অিিানকাদ্বে তার প্র  ভািনা িা 

উপেবি, তার অদ্বনকখাবনই অকবেত রাখদ্বত হদ্বি। কারণ, এষ্টে তাাঁর পুদ্বরাপুবর অন্তদ্বরর েভীরতম প্রিাহ,  া সম্পূণ ত 

িযন্সিেত। এষ্টে বদদ্বনর উন্মিু আদ্বো়ে প্রকাবশত হদ্বে তার মাধ্ু ত নি হদ্বত পাদ্বর। এমনবক ‘Censor- এর হাদ্বত প্রসষ্টের 

োবিত হও়োর আশঙ্কা রদ্ব়েদ্বি বকংিা জনেদ্বণর িহু আদ্বোচনা়ে প্রসষ্টে তাাঁর বিপদ্বদর কারণও হদ্বত পাদ্বর। 

 

৪ নীডচর বাকেগুসের তেেগ্ত অশুন্সি সংডশািন কর : 

 

৪.১ প্রনতান্সজ মডন করডতন না প্র , আমাডদর সমস্ত দঃুখকডির অন্তডর একিা মহত্তর উডেশে কাজ করডি। 

 

উঃ প্রনতান্সজ মদ্বন করদ্বতন প্র , আমাদ্বদর সমস্ত দুুঃখকদ্বির বভতর মহত্তর উদ্বেশয কাজ কদ্বর। 



 

৪.২ কারাগ্াডর বন্সি অবিা়ে প্রনতান্সজ সুভাষ গ্ীতার আডোচনা সেডখসিডেন। 

 

উঃ কারাোদ্বর িন্সন্দ অিিা়ে প্রোকমানয বতেক েীতার আদ্বোচনা বেদ্বখবিদ্বেন। 

 

8.৩ প্রজে জীবডনর কি মানসসক অডপো দদসহক বডে প্রনতান্সজ মডন করডতন। 

 

উঃ প্রজে জীিদ্বনর কি নদবহক অদ্বপষা মানবসক িদ্বে প্রনতান্সজ মদ্বন করদ্বতন। 

 

৫ নীডচর বাকেগুসে প্রেডক সমাসবি পদ প্রবডি সনড়ে বোববাকে-সহ সমাডসর নাম প্রেখ : 

 

৫.১ প্রতামার সচটঠ্ হৃদ়েতন্ত্রীডক প্রকামেভাডব স্পশ ত কডরডি।  

উঃ হৃদ়েতন্ত্রী = হৃদ়ে রূপ তন্ত্রী — রূপক কম তধ্ার়ে সমাস। 

৫.২ সমূ্পণ ত অজ্ঞাত কারডণ প্রজডে আসি। 

উঃ অজ্ঞাত = ন়ে জ্ঞাত — নঞ তৎপরুুষ সমাস।  

৫.৩ তখন আমার সনঃসংশ়ে িারণা জডে। 

উঃ সনঃসংশ়ে = বনুঃ (প্রনই) সংশ়ে  ার/ াদ্বত — িহুিীবহ সমাস।  

৫.৪ নূতন দণ্ডসবসির জডনে পে প্রিড়ি সদডত হডব।  

উঃ দণ্ডসবসি = দদ্বণ্ডর বনবমত্ত বিবধ্ — বনবমত্ত তৎপুরুষ সমাস। 

৫.৫ প্রোকমানে সতেক কারাবাস-কাডে গ্ীতার আডোচনা প্রেডখন। 

উঃ প্রোকমানে = প্রোক োরা মানয — করণ তৎপুরুষ সমাস 

 

৬ শব্দগুসের বুেৎপসত্ত সনণ ত়ে কর : পাঠ্ক, দশ তন, দদসহক, আিোন্সিক, ভণ্ডাসম, সমৃি, মহত্ত্ব, অসভজ্ঞতা। 

➡️ পাঠ্ক = √পঠ্্+ অক্। 

 

➡️ দশ তন = √দৃশ্ + অন্। 

 

➡️ দদসহক = প্রদহ + ষ্বনক্। 

 

➡️ আিোন্সিক = অধ্যাি + ইক্ (ব়েক)। 

 

➡️ ভণ্ডাসম = ভণ্ড + আবম। 

➡️ সমিৃ = সম্ + ঋি। 

 

➡️ মহত্ত্ব = মহৎ + ত্ব।  

➡️ অসভজ্ঞতা = অবভজ্ঞ + তা। 

 

৭ সনডদতশ অনু া়েী বাকে পসরবততন কর :  



৭.১ আমার পডে এর উত্তর প্রদও়ো সুকটঠ্ন। (না-সূচক বাডকে) 

 

উঃ আমার পদ্বষ এর উত্তর প্রদও়ো প্রমাদ্বেই সহজ ন়ে।  

৭.২ প্রসই জনেই সািারডণর কাডি মুখ প্রদখাডত প্রস েজ্জা পা়ে। (েশ্নডবািক বাডকে)।  

উঃ প্রসই জনযই সাধ্ারদ্বণর কাদ্বি মুখ প্রদখাদ্বত প্রস েিা পা়ে না বক? 

 

৭.৩ েজ্জা়ে তারা বাস়িডত প্রকাডনা সংবাদ প্রদ়েসন। (প্র ৌসগ্ক বাডকে) 

 

উঃ তারা েিা প্রপদ্ব়েদ্বি এিং িাব়িদ্বত প্রকাদ্বনা সংিাদ প্রদ়েবন।  

৭.৪ কতকগুসে অভাব আডি  া মানুষ সভতর প্রেডক পূণ ত কডর তুেডত পাডর। (সরে বাডকে) 

উঃ কতকগুবে অভািদ্বক মানুষ বভতর প্রেদ্বক পূণ ত কদ্বর তুেদ্বত পাদ্বর। 

 

৭.৫ সবনা দঃুখ কডি  া োভ করা  া়ে তার প্রকান মূেে  আডি ? (সনডদতশক বাডকে) 

উঃ দুুঃখ কদ্বিই েভযিস্তুর মূেয বনরূবপত হ়ে। 

৮ নীডচর েশ্নগুসের উত্তর সনডজর ভাষা়ে প্রেখাড  : 

 

৮.১ শুিু শান্সস্ত প্রদও়ো ন়ে, সংডশািনই হও়ো উসচত প্রজডের েকৃত উডেশে। “তুসম সক এই বিডবের সডে 

একমত ? প্রতামার উত্তডরর পডে  ুন্সি দাও। 

উঃ হযা, আবম এই িিদ্বিযর সদ্বঙ্গ সহমত। কারণ, প্রজেিন্সন্দ মানুষ শুধু্ শান্সস্ত প্রপদ্বে দণ্ডদাতার প্রবত বিরূপ হদ্বত পাদ্বর 

এিং প্রসইসদ্বঙ্গ সমাদ্বজর প্রবতও তার ঘৃণা জন্মা়ে। এমনবক, মানিসভযতাও তার কাদ্বি অে তহীন মদ্বন হদ্বত পাদ্বর। মানুষ 

মনুষযত্বহীন হদ্ব়ে পদ্ব়ি। তা িা়িা প্রজদ্বের বভতদ্বরর অিিা সম্পদ্বকত প্রনতান্সজ িদ্বেদ্বিনদ্বসখানকার সমস্ত আিহাও়ো 

মানুষদ্বক বিকৃত, অমানুষ করার উপদ্ব ােী। প্রসখাদ্বন অপরাধ্ীদ্বদর ননবতক উন্নবত হ়ে না। িরং, তারা আরও হীন হদ্ব়ে 

পদ্ব়ি। তা িা়িা, দীঘ ত িন্সন্দদ্বত্বর জীিদ্বন মানুষ ধ্ীদ্বর ধ্ীদ্বর দুি তে হদ্ব়ে পদ্ব়ি এিং একপ্রকার হতাশ হদ্ব়ে মতুৃযর বদদ্বক 

এবেদ্ব়ে চদ্বে োদ্ব কমানয বতেদ্বকর অকাে-মৃতুযর উদাহরণ প্রেদ্বন বতবন স্পি কদ্বরদ্বিন, দৃঢ়দ্বচতা বকিু মানুষ শত 

দুরিিা়ে প্রভদ্বে না-প়িদ্বেও প্রিবশরভাে মানুষই মানবসক বদক বদদ্ব়ে চরম বিপ তস্ত হ়ে। এজনয শান্সস্তর পাশাপাবশ কারা-

শাসনবিবধ্ পােোদ্বনা উবচত। 

 

৮.২ “আমাডদর প্রদডশর আটিতস্ট বা সাসহসতেকগ্ডণর  সদ সকিু সকিু কারাজীবডনর অসভজ্ঞতা োকত তাহডে 

আমাডদর সশল্প ও সাসহতে অডনকাংডশ সমৃি হতাড ।’-এ েসডে কারাজীবন  াপন করা কড়েকজন 

সাসহসতেডকর নাম এবং তাুঁডদর রসচত গ্রডের নাম উডেখ করাড ।  

উঃ কারাজীিন  াপন কদ্বরদ্বিন, এমন কদ্ব়েকজন সাবহবতযক হদ্বেন—মুকুন্দদাস, কাজী নজরুে ইসোম, সভুাষ 

মুদ্বখাপাধ্যা়ে, সতীনাে ভাদুব়ি প্রমুখ। তাাঁদ্বদর প্রেখা গ্রন্থগুবের নাম  োিদ্বম—“কম তদ্বষত্র’, ‘প্রে়ে বশখা’, ‘পদাবতক। 

 


