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স্টিষয়িস্তুর প্রকৃস্টত – জীিনীমূলক 

 

১।    েশ  েধাবশ'  -  

 ক) এখবনে কবনক েধাবশ' শলব হনেনে?  

 খ) তিতে েে েশ  েধাবশ' তেনলে িবর পতরচে ক'ভবনশ পবওেব েবে? 

 উঃ) ক)   ভভবিূর্ে   ূভভবচচ'  ল্পন  ূভভবচচ'নক েধাবশ' শলব হনেনে।  

খ) ূভভবচচ' েখে েিুে স্কভ নল ূপ্তধ েেতিনি ভতি  হে িখে শবাংলব ও ূাংসৃ্কি এই দভটি ভবচব 

জবেনিে েব। তকন্তু  তেনজর অাযশূবে ও েধাবর েজবনর েূই শেনরই তিতে পর'ক্ষবে ূাংসৃ্কনি 

একন বর ধনায একন ব পবে এশাং ঐ ক্লবনূর েূরব েবত্র চবরুনক হবতরনে ভথধ স্থবে অতাকবর 

কনরে। এর েথনকই েশবঝব েবে তিতে েশ  েধাবশ' তেনলে। 

২)  ধবেভনচর ধনিব ধবেভচ হও  -  

   ক) কথবটি েক, কবনক শনলতেনলে?  

   খ) কথবটির অথ   ক'?  

   উঃ) ক) কথবটি  ভভবিূর্ে   ূভভবচচ'  ল্পন র ূভভবনচর স্কভ নলর ভাবে ত ক্ষক েশি'ধবাশ দবূ 

ূভভবচচ'নক শনলতেনলে। 

     খ)  মধবেভনচর ধনিব ধবেভচ হওম- কথবটির অথ   হল জবতিনি ধবেভচ হনলই চলনশ েব, ধবেভচ 

হনে উঠনি েল্পনল দেব, ধবেব, ধধিব, ভবনলবশবূব, জ্ঞবে, শভদ্ধি, েচিেব ইিযবতদ গুনির 

অতাকবর'ও হনি হনশ, িনশই একজে ধবেভচ ভকৃি ধবেভচ হনে উঠনি পবরনশ। 

 



 

৩। ূভভবচচ' েে ভতিশবদ' তেনলে েকবে ঘিেব েথনক শভঝনি পবতর? 

 উঃ)ূভভবচচ' েখে েভতূনেদ্ধি কনলনজর েবত্র তেনলে িখে ওনিে ূবনহশ েবনধ এক ইাংনরজ 

অাযবপক ভবরিশবূ'নদর উনেন য ল্পবতলল্পবলবজ করনল েূই অপধবে ূহয করনি েব েপনর 

ূভভবচ,  ওনিে ূবনহনশর জবধবর কলবর েচনপ ানর িবনক তকল,  ঘভুঁতচ েধনরতেনলে। এর েথনক 

েশবঝব েবে েে তিতে ভতিশবদ' তেনলে। 

৪। ূভভবচচ' েে েকবধল হৃদনের ধবেভচ তেনলে িবর পতরচে আধরব ক'ভবনশ পবই?  

 উঃ) পভতলন র েজরশদ্ধি থবকব অশস্থবে একতদে ূ ভভবচচ' িবুঁর ধবনের ূ বনথ েদখব করনি েল্পনল 

েদখব েবে পভতলন র এক চর ূ শূধে শবতির শবইনর েথনক িবুঁনক পবহবরব তদনে। ক্ষভ াব-িৃষ্ণব ভুনল 

ূভভবচনক পবহবরব েদওেবই িবর কবজ। িবর দভঃনখ দভঃতখি হনে ূভভবনচর েচবখ জনল ভনর 

উনঠতেল। এর েথনক ভধবি পবই েে ূভভবচ েকবধল হৃদনের ধবেভচ তেনলে। 

৫। ূভভবচচ'নক েকে ভভবিূর্ে   শলব হে?  

 উঃ)ূর্নে  বদনের ূবনথ ূবনথ রবনির অন্ধকবর ধভনে তল্পনে তদনের আনলব েতিনে পনি, েিধতে 

ূভভবচচন'র শ'রত্বপর্ি   েদ নভধ ভবরনির পরবা'েিবর অন্ধকবর দর্র কনর স্ববা'েিবর ূর্ে   ওঠবর 

পথ ভ স্ত কনরতেল। পরশিীকবনল িবুঁর েদখবনেব পথ ানরই ভবরিশচ   স্ববা'ে হে। িবই িবুঁনক 

ভভবিূর্ে   শলব হনেনে। 


