
Welland Gouldsmith School 

Subject ★ Bengali★ 

Class  8  ★Answers★ 

★ ব্যাকরণ -বব্ষয়ক প্রশ্ন 

১. পদ পবরব্র্ত ন কর – 

সংসার – সাংসাররক 

অন্তর  - আন্তররক 

রিষ – রিষাক্ত 

িরণ -িরণীয় 

গ াপন – গ াপনীয় 

উন্মাদ – উন্মত্ত 

২. শব্দার্ত লেখ – 

িযর্থ নমস্কারর – অর্থহীন শ্রদ্ধা 

কপটরারি ছারয় – ছলনার কারলা অন্ধকার 

রনিঃসহায় – অিরহরলত 

প্ররতকারহীন – রিচারহীন 

রনভৃরত – একাকী 

রনষ্ফল  - িযর্থ 

অমািসযার কারা – অন্ধকার িন্দীশালা 

৩. বব্পরীর্ শব্দ – 

অন্তর – িারহর 



দুরদথ ন – সুরদন 

অমািসযা – পূরণথমা 

দুিঃস্বপ্ন – সুস্বপ্ন 

ব্াকয রচনা – রনরে রনরে কর।  

★ পাঠ্য ব্ই এর প্রশ্নশ্নর উত্তর-  ( এগুরলা রকছু সূি গদওয়া হল, সারহতয মুখস্থ না করর রনরের মত রলখরল গলখা ভাল 

হয়, তাই এই গলখাগুরলা িুরে রনরয় রনরের মত রলখরি, তরিই গশখা ভাল হরি।) 

★১. আরলাচয অংশটি করিগুরু রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর ররচত ‘প্রশ্ন' করিতা গর্রক  ৃহীত। 

ক) ঈশ্বর গপ্রররত মহামানরির দল, যারা যুর  যুর  পৃরর্িীরত অিতীণথ হরয়রছন, তারাই দূত। 

প্ররতযক ধরমথই এমন মানুষ ররয়রছন।গযমন – শ্রীরামকৃষ্ণরদি, যীশুখ্রীষ্ট, গুরু নানক, হেরর্ মহম্মদ, িুদ্ধরদি,  মহািীর  

প্রভৃরত 

খ) ঈশ্বর তারদর পাঠিরয়রছন এই রনরখল ভুিরন অর্থাৎ পৃরর্িীরত, তাাঁ র ভালিাসাস িাণী প্রচাররর উরেরশয। 

 ) দূরতরা িরল র রয়রছন সকলরক ক্ষমা কররত, ভালিাসরত ও মন গর্রক রিরেরশর রিষ তযা  করর 
মানিতার পরর্ চলা উরচত। 

ঘ) সাধারণ মানুষ ঈশ্বর গপ্রররত দূরতরদর প্ররত শ্রদ্ধািান িরট, রকন্তু প্ররয়ােরনর সময় তারদর িাণী  কারে 
লা ারত পারররন মানুষ। রিরশষত পরাধীন ভাররতর ভয়ংকর রূপ িযরর্ত করররছ মানুষরক, তখন অসহায় 
মানুষগুরল ভুরলরছ মহাপুরুষরদর িাণী।এরকই িার্থ নমস্কার িরল হরয়রছ। 

★২. আরলাচয অংশটি করিগুরু রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর ররচত ‘প্রশ্ন' করিতা গর্রক  ৃহীত। 

ক) কপট অর্থাৎ ছলনা, চাতুরী,  চালারক। রারি অর্থাৎ রাত। রমরলরয় হয় ছলনাময় কারলা রাত। 

খ) পরাধীন ভাররতর দররদ্র গদশিাসীরা রনিঃসহায়।এরা অসহায়,  অিরহরলত,িরিত। 

 ) এটি পরাধীন ভাররতর ছরি।রিরশষত ১৯১৯ সারল পাঞ্জারির োরলয়ানওয়ালািা  এর নৃশংস ঘটনার 
সমরকার কর্া উরেখ করা গযরত পারর। 



ঘ) করিতার রেতীয় স্তিরক তৎকালীন গদরশর পরররস্থরত তুরল ধরররছন করি।রতরন গদরখরছন গদরশর উপর 
চাতুররর কারলা অন্ধকার গছরয় আরছ।গকউউই কাউরক সহানুভূরতর গচারখ গদরখ না, তাই রনিঃসহায় 
মানুষগুরলার অিস্থা করুণ হরত র্ারক।ক্ষমতাশালী মানুষগুরলা অনযায় কররও রিচারহীন ভারি ছাড়া গপরয় 
যায়।শুধু রিচাররর আশায় গেঁরদই রদন গকরট যায় দররদ্র মানুরষর। গদশরক স্বাধীন কররত গসইসমরয়র 
তরুণদল উন্মারদর মত গচষ্টা করররছ।গসই কারের িযর্থতা কখরনা কখরনা মৃতুযর কারণ হরয়রছ তারদর। 

★৩. আরলাচয অংশটি করিগুরু রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর ররচত ‘প্রশ্ন' করিতা গর্রক  ৃহীত। 

ক) লুপ্ত কর্াটির অর্থ হারররয় িা তরলরয় যাওয়া। 

খ) ‘আমার ভুিন’ অর্থাৎ করির সারহতয ত ে রতর কর্া িলা হরয়রছ।তার গলখারলরখ,  ারনর ে ৎ। 

 ) পরাধীন ভাররতর রচি করিরক িযরর্ত করররছল খুি।রনরিরন্ত সারহতয রচনা করা তার পরক্ষ সম্ভি হরিল 
না।গদশিাসীর অপমারন রনরেরকও অপমারনত মরন কররন, তাই গতা ইংররেরদর গদওয়া ‘নাইটহুড’ 
পররতযা  করররছরলন।এইভারিই পরাধীন গদরশর অতযাচারর ভরা পরররস্থরতর তরল হারররয় যারিল করির 
ভুিন। 

ঘ) পরাধীন ভাররতর পরররস্থরতরত করি অসহায় গদশিাসীর হরয় গযন ঈশ্বররক উরেশয করর প্রশ্ন করররছরলন 
গয ঈশ্বরসৃষ্ট এই সুন্দর ে রতর িাতাস যারা রিরষরয় রদরি, রনমথল আরলা গকরড় রনরয় অন্ধকার করর রদরি 
গদরশর পরররিশ, ঈশ্বর রনরে রক গসই মানুষগুরলা গক ক্ষমা কররত পাররিন গকারনারদন।আসরল প্ররশ্নর 
মরধযই গযন ররয় গ রছ উত্তর।এই মানুরষরা ক্ষমার অরযা য। 

                                 ★★★★★★★ 

   

 
 


