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১) র্লের পস্টরস্টচস্টত:- 

 

 র্ে অর্থ স্টিপরীত পদ 

তেজ বিক্রম, তজযোবে বিস্তেজ বিস্তেষ্য পদ 

বমস্তে বমস্তযয সবেয বিস্তেষ্ণ পদ 

তেেিো জ্ঞোি অস্তেেি বিস্তেষ্য পদ 

রয় যোস্তে              × বক্রয়োপদ 

বিশ্ব মোঝোর পৃবযিীর মোস্তঝ              × বিস্তেষ্য পদ 

খোস্ত ো পবরশ্রম েস্তরো              × বক্রয়োপদ 

 

২) আদর্থ কর্াটির অর্থ স্টক? 

উ:- আদেশ েযোটির অযশ হল অিুেরণীয়। 

৩) আদর্থ শ্রেলল িললত শ্রকমন শ্রেলললক শ্রিাঝায়? 

উ:- আদেশ তেস্তল িলস্তে এমি তেস্তলস্তে তিোঝোস্তিো হয় যোর েবরস্তের বিবিন্ন গুণগুবল আমরো অিুেরণ 

েস্তর বেখস্তে পোবর। 

৪)"কর্ায় না িড় হলয় কালে িড় হলি।"--িাকযটির তাৎপর্থ শ্রলখ। 



 

 

উ:- উদৃ্ধেোাংেটি েবি কুসুমকুমোরী দোে রবেে আদেশ তেস্তল েবিেো তযস্তে গৃহীে। এখোস্তি তেোযোয় িস্ত ো 

িলস্তে তিোঝোস্তিো হস্তয়স্তে তসই সমে মোিুষ্স্তদর েযো, যোরো তেিলই িস্ত ো িস্ত ো েযো িস্তলি। অযে 

সমসযো তেবর হস্তল তেোস্তিো েোজই এস্তদর দ্বোরো সম্ভি হয় িো। তেিল েযো বদস্তয় বিস্তজস্তদর জোবহর 

(প্রমোণ) েরোই এস্তদর এেমোে েোজ। আিোর অপরবদস্তে েোস্তজ িস্ত ো িলস্তে তিোঝোস্তিো হস্তয়স্তে েোস্তদর 

েযো, যোরো অপ্রস্তয়োজস্তি েযো িো িস্তল েোস্তজর মোধ্যস্তম বিস্তজস্তদর তযোগযেো প্রমোণ েস্তরি। 

৫) "মানুষ হইলত হলি"। ---িাকযটির তাৎপর্থ িযাখযা কলরা। 

উ:- "মোিুষ্ হইস্তে হস্তি" --এই েযোটির প্রেৃে অযশ হস্তলো তেিলমোে রক্তমোাংস্তস গ ো জোবেস্তে মোিুষ্ 

হস্তলই হস্তি িো, হস্তয় উঠস্তে হস্তি দয়ো, মোয়ো, মমেো, িোলিোসো, বিদযো, জ্ঞোি, তেেিো সম্ববলে প্রেৃে 

মোিুষ্। যোর মস্তধ্য যোেস্তি পবরশ্রমী মস্তিোিোি। েস্তিই েোর দ্বোরো তদে ও দস্তের অযশোৎ সমোস্তজর সেস্তলর 

েলযোণ হস্তি। 

৬) "শ্রতামরা মানুষ হলল শ্রদলর্র কলযাণ।" 

ক) শ্রতামরা িললত কালদর কর্া শ্রিাঝালনা হলয়লে? 

উ:- েবি কুসুমকুমোরী দোে রবেে আদেশ তেস্তল েবিেোয় 'তেোমরো' িলস্তে তদস্তের েোে সমোজ িো 

যুিসমোজস্তে তিোঝোস্তিো হস্তয়স্তে। 

খ) তালদর প্রস্টত এমন কর্া িলার কারণ স্টক? 

অর্িা  তারা মানুষ হলল স্টকভালি শ্রদলর্র কলযাণ হলি? 

উ:- েোেরো হস্তলো তদস্তের িবিষ্যৎ িোগবরে। েোস্তদর উপস্তরই বিিশ র েস্তর সমে তদস্তের িবিষ্যৎ। েোই 

েোে সমোজ যবদ আদেশ মোিুষ্ হস্তয় ওস্তঠ েস্তিই েোরো তদেস্তে সঠিে পস্তয পবরেোলিো েরস্তে পোরস্তি, 

তদস্তের উন্নবে সোধ্ি হস্তি। আর তদে উন্নে হস্তলই তদস্তের মোিুস্তষ্র েলযোণ সম্ভি। 
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