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ম��র 
বি�মচ� চে�াপাধ�ায়। 

ক) অিত সংি�� ��াবলী। 
১)ম��র কােক বেল?  
উঃ)পৃিথবীেত অরাজকতা দিুভ� � মহামারী �ভৃিত একসে� �দখা 
�দয় এই িবপয�য় সময়েক ম��র বলা হয়। ১১৭৬ ব�াে� 
বাংলায় �য দিুভ� � মহামারী �দখা িদেয়িছল তার ফেল �ায় 
�দড়- �কা� মানষু �াণ হারায়। 
২)�কান সােল ম��র' হেয়িছল? 
উঃ) ১১৭৬সেন বাংলােদেশ ম��র হেয়িছল। 
৩)এই �বে� �কান �ােমর ম��েরর দশৃ� বণ�না করা হেয়েছ? 
উঃ)পদিচ� �ােমর দশৃ� বণ�না করা হেয়েছ। 
৪)ম��েরর পূেব� �াম খােনর অব�া �কমন িছল? 
উঃ)ম��েরর পূেব� �াম� এক� আদশ� �াম িছল। অেনক 
�লােকর বাসভূিম িছল এই পদিচ� �াম। অেনক মা�র বািড়, 



উঁচু-িনচু অ�ািলকা, �দাকানপাট, বড় বড় রা�া, মাঠ ভিত�  
ফসল সবই িছল এই �ােম। 
৫)িশ�েদর কা�া ব� হেয়িছল �কন? 
উঃ)সারােদেশ খােদ�র অভােব অভাব-অনটন �রাগ  মহামারীর 
এক বীভৎস �প �দখা িদেয়িছল। খােদ�র  অভােবর সময় 
তােদর মা বাবা �কানভােবই তােদর অভাব পূরণ করেত পারত 
না তাই তারা কা�া ব� কেরিছল। 
৬)রাজপেথর দশৃ� িক হেয়িছল?  উঃ)রাজপথ হেয় িগেয়িছল 
জনশনূ�। 
৭)�শােন কােদর �দখা িগেয়িছল?  উঃ)যারা দিুভ� ে� আ�া� 
হেয় মারা িগেয়িছল �সই মানেুষর মতৃেদহ�িল �শােন জমা 
হেয়িছল। 
৮)১১৭৬সেন চােলর দাম �বেড় িগেয়িছল �কন?  
উঃ)১১৭৪ সােল ফসল ভােলা হয়িন তাই ১১৭৫ সােল চােলর 
দাম �বেড় িগেয়িছল। 
সংি�� ��াবলী: 
'খির�ার নাই সকেলই �বচেত চাই'- সকেল িক �বচেত চায়? 
�কন �বচেত চায়? এর �ারা �ােমর িক অব�া �কাশ �পেয়েছ? 
উঃ)খােদ�র অভােব সকেলই চাই এই সময় মানষুেদর �শাচনীয় 
দদু�শার অব�া �দখা �দয় অে�র অভাব মানষু কত িনেচ �নেম 
�যেত পাের তাির িনদশ�ন �কাশ �পেয়েছ মানষু পু� কন�া �ী 
িবি�  



করেত পাের একথা ভাবেতও পারা যায় না তব ুখােদ�র অভােব 
বাধ� হেয় পদিচ� �ােমর মানষুেক �সই খারাপ কাজ� করেত 
হেয়িছল। 
ব�াকরণ িভি�ক ��াবলী: 
১) নীেচর অথ� �িল পেড়া এবং �লখ: 
 ম�ৃয়-  মা�। 
গৃহ �াে� -  ঘেরর �কােণ। 
সেরাবর -  বড় পু�র। 
অ�ািলকা -  পাকা - বািড়। 
অভ��ের -  িভতের। 
মধ�াে� -  দপুুের । 
�দৗরা�� -  অত�াচার।  
�াদভু� াব -  �েকাপ। 
সমাগম -  আগমন/ উপি�িত। 
 
২) পদ পিরবত� ন কেরা। 
  উ�াপ - উ��। 
  �বল- �াবল� । 
  নীরব -  নীরবতা। 
  মধ�া� -  মধ�াি�ক। 
  দির� -  দাির�। 
  আন� -  আনি�ত। 



  �েবশ -  �িব� । 
 
৩)িবপরীত শ�     �লখ। 
   ব�ু -  শ�। 
   সাহস -  ভয়। 
   বহৃৎ  -  �ু�। 
   স�ুেখ -  প�ােত। 
   আহার -  অনাহার। 
  খির�ার -  িবে�তা। 
   কা�া -  হািস। 
   আন� - িনরান� । 
 
৪) িল�া�র কর। 
   রাজা -  রানী। 
   ��র -  ��ুরী। 
   শগৃাল -  শগৃালীিন।  
   �ামী -  �ী। 
   �মেয় -  �ছেল। 
  গৃহবাসী- গৃহবািসনী। 
 
খ)সংি�� ��াবলী: 



১) �কান সােল ম��র' হেয়িছল এই ম��র ইিতহােস িক নােম 
িবখ�াত এই ম��েরর পূেব� পদিচ� �ােমর সমিৃ�র িবষয় উে�খ 
কেরা 
উঃ)বাংলায়১১৭৬ সােল ম��র হেয়িছল এই ম��র ইিতহােস 
িছয়া�েরর ম��র নােম িবখ�াত  পদিচ� �ােমর সমিৃ�র িবষয় 
হেলা ম��েরর আেগ �াম� আদশ� িছল অেনক �লােকর 
বাসভূিম িছল এই পদিচ� �াম�। �ােম �চুর ঘরবািড় িছল 
এইসব বািড়র অিধকাংশই িছল মা�র �তির উঁচু-িনচু অ�ািলকা 
িছল বাজাের সাির সাির �দাকান িছল স�ােহ এক� িনিদ�� িদেন 
�ােমর রা�া �িল বড় িছল �ামেক িছল সুজলা সুফলা শস� 
শ�ামলা �ােমর মােঠ �চুর পিরমাণ খাদ�শস� উৎপ� হেতা 
পদিচ� �ােমর মানষু এক �কার সুেখ শাি�েত িছল। 
৪)'খির�ার নাই, সকেলই �বিচেত চায়'?এর �ারা �ােমর কী 
অব�া �কাশ �পেয়েছ? 
উঃ)খােদ�র অভােব সকেলই �ী-পু� কন�া �বচেত চায়। এর 
�ারা �ােমর মানেুষর �রণীয় দদু�শার অব�া �কাশ �পেয়েছ। 
অে�র অভােব মানষু কত িনেচ �নেম �যেত পাের এ তারই 
িনদশ�ন। মানষু পু�- কন�া- �ী িবি� করেত পাের একথা 
ভাবেতও পারা যায় না। তব ুবাধ� হেয় পদিচ� �ােমর মানষুেক 
�সই নীচ খারাপ কাজ� করেত হেয়িছল। 
'অিত রমণীয় বপু অ�ািলকা মেধ� আপনা-আপিন পেচ'- িক 
রকেমর অ�ািলকা? অ�ািলকার মেধ� িক পেচ?�কন পেচ? 



উঃ)�াসােদর মেতা অ�ািলকা। 
অ�ািলকার মেধ� মহামারীেত আ�া� হেয় মতৃেদহ�িল 
পেচ।মতৃেদহ �শােন বালক না থাকায় ওই �িল ঘেরর মেধ�ই 
পচেত থােক। 
ঘ)১)ডান িদেকর ঘের হ�াঁ িকংবা না িলেখ উ�র দাও। 
ক) ম��র শে�র অথ� মহামারী।  (না)  
খ) �রজা খাঁ একজন িবখ�াত গায়ক।  (না) 
গ) মন�র গ��র �লখক শরৎচ� চে�াপাধ�ায়।  (না) 
ঘ)১১৭৪ সেন ফসল ভােলা উৎপ� হেয়িছল।  (না) 
ঙ)১১৭৫ সেন বষ�াকােল �বিশ বিৃ� হেয়িছল।  (হ�াঁ) 
 
২) শনূ��ান �িল িনে� �দ� শ��েলার মেধ� উপযু� শ� িদেয় 
পূরণ কেরা। 
(রাজ�, �দবতা, �দাকানদার, িবমখু, কা�ার, জল, �শ� ) 
ক) রাজার �দাকান ব�  �দাকানদার  �কাথাও পািলেয়েছ �কানা 
নাই। 
খ)  রাজ�  কড়ায় গ�ায় বিুঝয়া িদয়া দির�রা এক স��া আহার 
কিরল। 
গ) �লাকেক ভািবেলা  �দবতা  বিুঝ কৃপা কিরেলন। 
ঘ) অক�াৎ আি�ন মােস �দবতা  িবমখু  হইেলন। 
ঙ) বাংলায়  কা�ার  �কালাহল পিড়য়া �গল। 
চ) �ক কাহােক  জল  �দয় �ক কাহােক  �শ�  কের। 



৩)স�ক উ�র� িনব�াচন কের স�ূণ� বাক�� �লখ। 
ক) ম��র গ��র �লখক বি�মচ� চে�াপাধ�ায়। 
খ) বাংলােদেশর ভয়াবহ দিুভ� � হয় ১১৭৬ সেন। 
গ) বাংলােদেশ চােলর মলূ� বিৃ� হেয়িছল ১১৭৫সেন। 
ঘ) মহ�দ �রজা খাঁ িছেলন রাজ� আদােয়র কত� া। 
ঙ)রাজ� আদােয়র কত� া এই সময় রাজ� বািড়েয় িদেলন 
শতকরা ১০ টাকা। 

********* 
 
 
 
 
 


