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                     গদ্য – আমার কল্পনার ভারত 

 

1. ননচের প্রশ্নগুনির সংচেচে উত্তর দ্াও : 

 

ক) বততমান ভারচত জানতর জনক বিচত কাচক ববাঝায়? 

উ: বততমান ভারচত জানতর জনক বিচত বমাহনদ্াস করমো াঁদ্ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধীচক ববাঝায়। 

 

খ) গান্ধীজীর মচত েশুশক্তির উোসক কারা? 

উ: মহাত্মা গান্ধীর মচত ভারতীয়রা ছাড়া েৃনিবীর অনযানয জানত েশুশক্তির উোসক। 

 

গ) ভারতবর্ ত বকান শক্তির উোসক? 

উ: ননচজ কর। 

 

2 . ববাধগমযতার েরীোমূিক প্রশ্ন : 

 

১. "এইরূে ভারচতরই আনম স্বপ্ন বদ্নখয়ানছ।" 

ক) বিা বক? 

খ) বিার স্বচপ্নর ভারচতর রূে বন তনা কর। 

 

উ: ক) আচিােয অংশটির বিা হচিন মহাত্মা গান্ধী। 

 

     খ) বিা মহাত্মা গান্ধী আচিােয প্রবচন্ধ এক আদ্শ ত ভারচতর স্বপ্ন বদ্চখচছন। তাাঁর স্বচপ্নর ভারচত বকান খারাে নবর্চয়র প্রসার িাকচব 

না। এই ভারতবর্ ত সারা েৃনিবী বক বনতৃত্ব বদ্চব। ভারত তার আধযাক্তত্মক শক্তির মাধযচম েশুশক্তিচক হানরচয় বদ্চব। নতনন বেচয়নছচিন বে 

  



তাাঁর স্বচপ্নর ভারতবচর্ ত বকান বেণীনবভাজন িাকচব না। ধনী-দ্নরদ্র, উচ্চ-নীে বভদ্াচভদ্ িাকচব না। নারী-েুরুর্ সমান অনধকার বভাগ 

করচব। মাদ্কদ্রচবযর বনশা বিচক বদ্শচক রো করচত হচব। ভারতবর্ তচক স্বাধীন ও শক্তিশািী হচয় সারা েৃনিবীর উন্ননত করচত হচব। 

 

২. "এই জনযই আনম ভারচতর স্বাধীনতা োই ।" 

ক) বক, নকজনয ভারচতর স্বাধীনতা বেচয়চছন? 

খ) এই স্বাধীনতার উচেশয সম্পচকত আচিােনা কর । 

 

উ : ননচজ কর। 

 

3. বযাখযামূিক প্রশ্ন : 

 

১. " ভারতবর্ ত মখুযতঃ কম তভূনম – বভাগভূনম নচহ।" 

ক) কার বিখা বকান রেনার অংশ? 

খ) এই অংশটির ভাবাি ত বিখ। 

 

উ: ক) আচিােয অংশটি মহাত্মা গান্ধী রনেত 'আমার কল্পনার ভারত' প্রবচন্ধর অন্তগ তত। 

 

     খ) গান্ধীজী মচন কচরন বে ভারতীয়রা কম তবাচদ্ নবশ্বাসী, তারা বভাগবাচদ্ নবশ্বাসী নয়। বভাচগর মাধযচম তারা জীবন োেন কচর না। 

কম তই তার মূি মন্ত্র। ভারতবর্ তই একমাত্র আধযাক্তত্মক শক্তির দ্বারা সমগ্র েৃনিবীচক জয় করচত োচর। ভারচতরই আচছ েৃনিবীচক বনতৃত্ব 

বদ্বার েমতা। 

 

২. " এই আদ্চশ তর েূরণ না হইচি অনয নকছুচত আনম সন্তুষ্ট হইব না।" 

ক) বিা বক? 

খ) এখাচন বকান্ আদ্চশ তর কিা বিা হচয়চছ? 

গ) আদ্শ ত েূরণ না হচি নক হচব? 

 

উ: ক) আচিােয অংচশর বিা হচিন মহাত্মা গান্ধী। 

 

    খ) এখাচন ববর্মযমূিক ও জনস্বাচি তর েনরেন্থী বযবস্থার নবরুচে গান্ধীজী বসাচ্চার হচয়চছন। নতনন বচিচছন বে কাচরা স্বাচি ত আঘাত না 



কচর মানুচর্র মঙ্গি করচত হচব। এই আদ্চশ তর কিা এখাচন বিা হচয়চছ। 

 

  গ) এখাচন গান্ধীজী বে সব আদ্চশ তর কিা বচিচছন তা েূরণ না হচি নতনন বকানমচতই সন্তুষ্ট হচবন না। 

 
 

4. বযাকরণ : 

 

ক) শব্দাি ত বিখ : 

     মখুযত –প্রধানত 

     আধযাক্তত্মক – ঈশ্বর নবর্য়ক / োরমানি তক 

     েনরেন্থী – ননচজ কর 

     উদ্্বেু – উৎসানহত 

     বসৌধ – ননচজ কর 

 

খ) নবেরীতাি তক শব্দ বিখ : 

       বততমান – অতীত 

       জয় – েরাজয় 

      শানন্ত – ননচজ কর 

      েুদ্র – বৃহৎ 

     সন্তুষ্ট – ননচজ কর 

 

গ) সমাি তক শব্দ বিখ : 

       েৃনিবী – ননচজ কর 

       েেু – রণ, িড়াই, সংগ্রাম 

       ইচ্ছা – বাসনা, অনভিার্, আকাঙ্ক্ষা 

 

ঘ) েদ্ান্তর কর : 

     কল্পনা – ননচজ কর 

     অসৃ্পশযতা – অসৃ্পশয 



     েৃনিবী – ননচজ কর 

     আঘাত – আহত 

     বযনয়ত – বযয় 

 

ঙ) বাকয রেনা কর : 

     নগনয – ননচজ কর 

আমূি – নবজ্ঞান আমাচদ্র সমাচজর আমূি 

                 েনরবততন ঘটিচয়চছ। 

     কাময – অেচরর েনত োওয়া আমাচদ্র কাময নয়। 

 
  

 

 


