
সমস্ত প্রস্ন-উত্তরেে সমাধান 

  

বিষয়সংরেপ 

 

কবিতার কথক একটি জরুবর কাজজ িযাক্সি কজর যাক্সিজেন। সামজন গবের মমাজ়ে একটি কঙ্কােসার 

গাছজক মেজে বতবন মেজিবছজেন, এটি গাজছর মেতিাযা। কারণ, তাজত মকাজনা পাতা িা সিুজজর 

বিহ্নমাত্র বছে না। আসজে গাছটি বছে মৃতোয সমাজজর েতীক, ময সমাজজর মানবিকতা মজর মগজছ। 

রাস্তার মমাজ়ে কতকগুবে ছন্নছা়ো মিকার যুিকজক ো াঁব়েজয থাকজত মেজে ড্রাইোর মসবেক বেজয মযজত 

িাইজেন না। কারণ, তারা গাব়ে থাবমজয বেফি িাইজি। তারা ননরাজজযর িাবসন্দা।এই অবির ও 

মিকারজের যুজগ  তাজের স্বাোবিক জীিনযাপজনর মকান উপকরণ মনই। বকন্তু শিটকাি হজি িজে কথক 

মসবেক বেজয ড্রাইোরজক মজার কজর বনজয মগজেন এিং  সহানুেুবতর িশিতী হজয তাজের ক্সজজ্ঞাসা 

করজেন, তাজের িযাক্সি োগজি বকনা। সজে সজে তারা আনজন্দ বিৎকার কজর উঠে এিং গাব়েজত উজঠ 

সামজনর বে়ে মেবেজয কথকজক  িেে,মসই বেজক গাব়ে বনজয রওনা হজত । বে়েিা মকাজনা জেসা িা 

বিত্র তারকার অেযথ টনার জনয নয। একটি সহায-সম্বেহীন বেবেবর গাব়ে িাপা পজ়েজছ। তারা তাজক 

পাাঁজাজকাো কজর গাব়েজত তুেজত তুেজত েুবশর সজে মিাঁ বিজয িেে—“োণ আজছ, োণ আজছ”। এই 

বিৎকার মযন ম াষনা ক্ষবযষু্ণ সমাজজর এেনও মিাঁজি ওঠার আশা আজছ। সি হারাজনা পজরাপকারী 

ছন্নছা়ো মছজে গুবেই মানবিকতার গান মগজয সমাজজক িা াঁবিজয তুেজছ । কথক  মসই বেবেবরর রজের 

োগ মথজক বনজজর শােীনতা ও েদ্রতাজক রক্ষা করার জনয গাব়ে মথজক মনজম মগজেন। বফজর আসার 

সময েক্ষ করজেন, মৃতোয গাছটিজত আিার হাজার হাজার মসানাবে পাতা গক্সজজযজছ। শীতে ছাযা 

বিস্তার করজছ গাছটি। কবি অবিশ্বাসয মিাজে মেেজেন মসই েৃশয। 

 

হারে কলরম 

 

১.১ অবিন্ত্যকুমাে সসনগুরেে সলখা দটুি িইরয়ে নাম সলখ। 

উঃ  অবিন্ত্যকুমার মসনগুজের মেো েুটি িইজযর নাম হে—‘মিজে’ এিং ‘সাজরঙ।  

১.২ বেবন সকান্ পত্রিকাে সরে ঘবনষ্ঠভারি যুক্ত বিরলন ?  

উঃ বতবন কজলাে পক্সত্রকার সজে  বনষ্ঠোজি যুে বছজেন। 

 

২ নীরিে প্রশ্নগুবলে উত্তে একটি িারকয সলখ : 



 

২.১ কবি প্রথরম গািটিরক সকমন অিস্থায় সদরখবিরলন ?  

উঃ কবি েথজম গাছটিজক শূজনযর বেজক এজোজমজো োজি কতকগুবে শুকজনা কাটঠর কঙ্কাে ওঠা, 

েতা পাতাহীন , রুক্ষ, রুষ্ট, ছােিাকেশুণয সিুজজর বিহ্নবিহীন  গাজছর মেতিাযা রূজপ মেজেবছজেন।  

২.২ ‘ড্রাইভাে িলরল, ওবদরক যাি না।‘ ওবদরক না সযরে িাওয়াে কােণ কী ?  

উঃ ওবেক বেজয মগজেই রাস্তার মাজে ো াঁব়েজয আড্ডা মেওযা কতকগুবে মিকার ছন্নছা়ো মছজে গাব়ে 

থাবমজয বেফি িাইজি। তাই ডাইোর ওবেক বেজয মযজত িাযবন।  

২.৩ োই এখন পরথ এরস দাাঁব়িরয়রি স়িরকে মাঝখারন। —স়িরকে মাঝখারন, পরথ এরস 

দাাঁ়িারনাে কােণ কী ?  

উঃ মিকার যুিকজের আড্ডা মেওযার জনয কজেজ, ক্সিজকজির মযোন, িাস িা মেন এমনবক অবফস-

আোেজতও মকাজনা িান মনই,এমনবক  মধ্যবিত্ত িাব়ের এক বিেজত ফােতু রকটি মোপাি হজয 

যাওযায তারা পজথ এজস ো াঁব়েজযজছ।   

২.৪ আবম িললুম, না ওখান বদরয়ই যাি, কবিে ‘ওখান বদরয়ই সযরে িাওয়াে কােণ কী ?  

উঃ কবির ‘োন’ বেজয যাওযার কারণ হে—ওোন বেজয মগজে তাাঁর শিটকাি হয।  

২.৫ ‘ওই সদখরে পারেন না বভ়ি’  ওখারন কীরসে বভ়ি ? 

উঃ এক মিওযাবরশ বেোবর গাব়ে িাপা প়োয ওোজন মানুজষর বে়ে জজমজছ। 

২.৬ সক সস সলাক ? –‘সলাক’-টিে পবেিয় দাও।  

উঃ মোকটি হে সহাযসম্বেহীন এক মিওযাবরশ বেবেবর। মস স়েক েু টিনায আহত হজযজছ।  

২.৭। সিাঁ বিরয় উঠল সমস্বরে...'—কী িরল োো সমস্বরে সিাঁ বিরয় উঠল ?   

উঃ  েু টিনাগ্রস্ত বেবেবরটিজক িযাক্সিজত মতাোর সময মছজে গুবে িুেজত পাজর ময মস জীবিত, তাই 

তারা  মেজহ োণ আজছ, োণ আজছ িজে সমস্বজর বিৎকার কজর উজঠবছে।  

২.৮ ‘আবম সনরম প়িলুম ো়িাোব়ি'—কবি ো়িাোব়ি সনরম প়িরলন সকন ?  

উঃ কবি বেবেবরর মেজহর রজের োগ মথজক তথাকবথত  েদ্রতা ও শােীনতাজক িা াঁিাজনার জনয 

তা়োতাব়ে গাব়ে মথজক মনজম প়েজেন।  

২.৯ ‘বিরে আসরেই সদবখ...' সিোে পরথ কবি কী সদখরে সপরলন ?  



উঃ  মফরার পজথ কবি মেেজেন, গবের মমাজ়ে শুকজনা মেতরুপ গাছটি মসানাবে কবি পাতায, গুি 

গুি ফুজে, ফুজের সুিাজস-গজে আর রং-মিরজঙর পাবেজত েজর বগজযজছ।  

২.১০ ‘অবিশ্বাসয সিারখ সিরয় সদখলুম’ -কবিে সিারখ অবিশ্বারসে সঘাে সকন ?  

উঃ আপাত োণহীন, শুষ্ক, নীরস, রুক্ষ গাজছর মজধ্য হঠাত েুজকান অন্ত্হীন সজীি োজণর েকাশ 

মেজে কবির মিাজে অবিশ্বাজসর ম ার মেজগ যায। 

 

৩ বনরদেশ অনুসারে নীরিে প্রশ্নগুবলে উত্তে দাও :  

৩.১, ওই পথ বদরয়/জরুবে দেকারে যাত্রেলাম িযাত্রি করে।কবিে যািাপরথে অবভজ্ঞোে 

বিিেণ দাও।  

উঃ কবি তাাঁর এক বিজশষ েজযাজজন িযাক্সি কজর যাক্সিজেন। যািার পজথ গবের মমাজ়ে বতবন মেজেন 

একটি মৃত  গাছ শূজনযর বেজক এজোজমজো োজি কতকগুবে শুকজনা কাটঠর কঙ্কাে বনজয , েতা 

পাতাহীন , রুক্ষ, রুষ্ট, ছােিাকেশুণয সিুজজর বিহ্নবিহীন  গাজছর মেতিাযা রূজপ  োব়েজয আজছ । 

বকছুেজূর কজযকজন ছন্নছা়ো মিকার যুিক ো াঁব়েজয আড্ডা বেক্সিে ।তাজের  ো াঁব়েজয থাকজত মেজে, 

গাব়ের িােক মস বেক বেজয মযজত িাইজেন না। কারণ, তাজের সামজন মগজেই তারা গাব়ে থাবমজয 

বেফি িাইজি। বকন্তু ওবেক বেজয মগজে কবির শিটকাি হয িজে, বতবন ড্রাইোরজক মজার কজর বনজয 

মগজেন। তাজের সামজন হাক্সজর হজতই ক্সজজ্ঞাসা করজেন, তাজের িযাক্সি োগজি বক না। সজে সজে তারা 

আনজন্দর সজে বিৎকার কজর িজে উজঠ কবিজক বনজয হাক্সজর হয এক মানুজষর জিোর কাজছ । 

মসোজন গাব়ে িাপা প়ো এক অসহায মিওযাবরশ বেবেবর পজ়ে বছজো তারা মসই রজে-মাংজস েো 

পাবকজয যাওযা বেবেবরটিজক পাাঁজাজকাো কজর িযাক্সিজত তুেজত তুেজত সমস্বজর মিাঁ বিজয িজে ওজঠ 

“োণ আজছ, োণ আজছ”। কবি রজের োগ মথজক বনজজর তথাকবথত েদ্রতা ও শােীনতাজক রক্ষা 

করজত বগজয কবি গাব়ে মথজক মনজম মগজেন।  

৩.২ গবলে সমার়ি একিা গাি দাাঁব়িরয় গাি না গারিে সপ্রেোয়া— —একটি গাি দাাঁব়িরয় 

আরি িরলও সকন পরেে পঙত্রক্তরে োরক ‘গারিে সপ্রেোয়া’ িলা হরয়রি ো িুত্রঝরয় দাও। 

উঃ গবের মমাজ়ে ো াঁব়েজয থাকা গাছটিজক মেজে কবির েথজম গাছ িজে মজন হজেও পরিতীকাজে তাাঁর 

মজন হজযজছ, মসটি গাজছর মেতিাযা। কারণ, এবেজক-ওবেজক িা াঁকাজনা কতকগুবে শুষ্ক কাটঠর 

কঙ্কাজের মজতা তার ডােপাো  শূজনযর বেজক মতাো বছে। মসগুবে এতিাই রুক্ষ-বরে-জীণ ট ময, তার 

শরীজরর মকাথাও মকান েতাপাতা, ছাে-িাকজের বিহ্ন মনই। মনই মকাথাও এক বিন্দ ুসিুজজর েবতশ্রুবত 

িা আোস এিং সামানযতম রজসর সম্ভািনা। তাই গাছটিজক কবি ‘গাজছর মেতিাযা’ িজেজছন । 

৩.৩ ওই পথ বদরয়/জরুবে দেকারে যাত্রেলাম িযাত্রি করে।—এভারি কবিোয় উত্তমপুরুরষে 

েীবে কীভারি িযিহৃে হরয়রি, অন্ত্ে পাাঁিটি পঙত্রক্ত উদ্ধৃে করে িুত্রঝরয় দাও। 



উঃ আজোিয কবিতাটিজত মিশ কজযকটি উত্তম পুরুজষর রীবত িযিহার করা হজযজছ। মযমন- (১) “ওই 

পথ বেজয জরুরী কাজজ যাক্সিোম িযাক্সি কজর”, (২) “ক্সজজজ্ঞস করেুম, মতামাজের িযাক্সি োগজি?” 

(৩) “ওোন বেজযই আমার শিটকাি”, (৪) “বফজর আসজতই মেবে”, (৫) “অবিশ্বাসয মিাজে মিজয 

মেেেুম”—উবলবেত েবতটি িরজণই উত্তম পুরুজষর রীবত িযিহার করা হজযজছ । 

৩.৪ ‘কাো ওো ?'—কবিো অনুসেরণ ওরদে পবেিয় দাও।  

উঃ আজোিয কবিতাটিজত ওরা িেজত রাস্তায ো াঁব়েজয আড্ডা মেওযা একেে ছন্নছা়ো যুিজকর কথা িো 

হজযজছ। ওরা আসজে সমাজজর বশবক্ষত যুিজকর েে যারা মিকারে ও োবরদ্রতার স্বীকার। ওরা হজি, 

এক বিরাি ননরাজজযর অবধ্িাসী। ওজের িাস্তুবেজি রীবত-নীবত, আইন-কানুন, বিনয-েদ্রতা, শ্লীেতা-

শােীনতা বকছুই মনই। ওজের জনয কজেজজ বসি মনই, অবফজস িাকবর মনই, কারোনায কাজ মনই, 

োজম-িাজস িসার জাযগা মনই, হাসপাতাজে শযযা মনই। এমনবক তাজের জনয মেোর মাজঠ িান মনই, 

অনুসরণ করার মজতা মযাগয মনতা মনই, কজম ট মেরণা সৃটষ্টকারী োজোিাসাও মনই। আপনজজনর 

সম্ভাষজণ সহানুেূবত মনই। ওরা একেে ছন্নছা়ো, মিকার যুিক।  

৩.৫ ‘সঘাঁষরিন না ওরদে কারি। এই সািধানিাণী সক উচ্চােণ করেরিন ? ‘ওরদে’ িলরে 

কারদে কথা সিাঝারনা হরয়রি ? ওরদে কারি না-সঘাঁষাে পোমশ ে সদওয়া হল সকন ? 

উঃ উদ্ধৃে  সািধ্ান িাণীটি উচ্চারণ কজরজছন গাব়ের অথ টাৎ, িযাক্সির িােক।  

    ‘ওজের’ িেজত তথাকবথত একেে ছন্নছা়ো মিকার যুিকজের সিাঝারনা হজযজছ।  

      ‘ছন্নছা়ো কবিতার ‘ওরা সমাজজর ননরাজজযর মানুষ। ড্রাইোজরর মজত  ওজের িাস্তুবেজি রীবত-

নীবত, আইন-কানুন, বিনয-েদ্রতা, শ্লীেতা-শােীনতা বকছুই মনই। ওরা মকিে অকারণ সময নষ্ট কজর 

অজনযর স্বাোবিক জীিনযাত্রার পজথ বিঘ্ন সৃটষ্ট কজর। তাই ওবেক বেজয মগজে অজহতুক তারা বেফি 

িাইজত পাজর, আর তাজত মসই িাওযাজক উজপক্ষা করা সম্ভি হজি না। তাজত তাজের অকারণ মেবর হিার 

সম্ভািনা থাজক। মসকারজণই িো ওজের কাজছ না-ম াঁষার পরামশ ট বেজযজছন।  

৩.৬। োই এখন এরস দাাঁব়িরয়রি স়িরকে মাঝখারন। —এখারন কারদে কথা িলা হরয়রি ? 

োরদে জীিরনে এমন পবেণবেে কােণ কবিোয় কীভারি ধো পর়িরি ো বনরদেশ করো।  

উঃ এোজন রাস্তার মােোজন ো াঁব়েজয আড্ডা মেওযা মিাঙা পযান্ট পবরবহত  রুক্ষ মমজাজ ও 

োগযবপ়েীত একেে ছন্ন ছা়ো মিকার যুিকজের কথা িো হজযজছ।  

     তাজের জীিজন এমন পবরবিবতর কারণ হে সমাজজ সৃটষ্ট হওযা অরাজকতা ও মিকারে যা বশবক্ষত 

যুিকজের মিকারজের অেকাজর মঠজে বেজি । ওজের জনয কজেজজ বসি মনই, অবফজস িাকবর মনই, 

কারোনায কাজ মনই, োজমিাজস িসার জাযগা মনই। এক কথায েদ্রসমাজজর মকান সুজযাগ-সুবিধ্াই 

মনই। িাকা ও ক্ষমতার অোজি মমোয িা মেোয টিবকি মনই, হাসপাতাজে শযযা মনই, মেোর জনয 

মাঠ মনই, উদ্দীবপত করার মজতা  মযাগয মনতা মনই। ওজের েবত কারও মকাজনা সহানুেূবত মনই। তাই, 



এক মধ্যবিত্ত িাব়ের এক বিেজত অেজযাজনীয মরাযাক বছে তাজের আড্ডা মেওযার জাযগা। তাও িজে 

যাওযায তারা অিজশজষ স়েজকর মােোজন এজস ো াঁব়েজযজছ।  

৩.৭ ‘ত্রজরজ্ঞস কেলুম, সোমারদে িযাত্রি লাগরি ? প্রশ্নিাকযটিরে প্রশ্নকেোে সকান অনুভূবেে 

প্রকাশ ঘরিরি ? োাঁে এই প্রশ্ন িুর়ি সদওয়াে পে কীরূপ পবেবস্থবে তেবে হল ?  

উঃ  আজোিয েশ্নিাকযটিজত েশ্নকতটার সহানুেূবতশীে েরবে মজনাোজির েকাশ  জিজছ। মিকার, 

ছন্নছা়ো যুিকজের েবত সহানুেুবত েকাজশর জনযই বতবন েস্তািটি কজরবছজেন। 

 » েশ্নকতটা েশ্নটি করা মাত্রই মসই ছন্নছা়ো মিকার যুিকগুবে একসজে উৎসাজহ বিৎকার কজর ওজঠ 

“মপজয মগবছ মপজয মগবছ” িজে। সজে সজে বতন বতনটি যুিক উজঠ পজ়ে িযাক্সিজত। সামজনর বে়ে 

মেবেজয একজন িজে, বে়েটি মকাজনা জেসা বিত্রতারকার জনয নয। একটি গাব়ে এক মিওযাবরশ 

বেবেবরজক িাপা বেজয িজে বগজযজছ। তাজের কজযকজন গাব়েটিজক ধ্াওযা কজরজছ আর তারা ফাাঁকা 

িযাক্সি েুাঁজবছে। বেজ়ের কাজছ যাওযাজত রাস্তার মােোজন রজে-মাংজস েো পাকাজনা বেবেবরর 

শরীরটিজক তারা পাাঁজাজকাো কজর তুজে মনয িযাক্সিজত। িযাক্সিজত মতাোর সময তারা িুেজত পাজর ময 

বেবেবরটি এেনও মিাঁজি আজছ, তেন তারা উলাজস মিাঁ বিজয উজঠ তার মিাঁজি থাকার োবিজক সমথ টন 

জানায ও িযাক্সিজক হাসপাতাজের উজদ্দজশয মযজত িজে।   

৩.৮। প্রাণ আরি, এখনও প্রাণ আরি। এই দমু েে আশািারদে ‘েে শঙ্খধ্ববন’ কবিোয় 

কীভারি বিরঘাবষে হরয়রি ো আরলািনা করো।   

উঃ একটি মিওযাবরশ বেবেবর গাব়ে িাপা প়োয একেে ছন্নছা়ো মিকার যুিক ফাাঁকা িযাক্সি েুাঁজবছে 

এিং মসটি মপজয যাওযায গাব়েটিজক বনজয তা়োতাব়ে তারা  িনািজে যায। রজে-মাংজস েো পাবকজয 

যাওযা বেবেবরর শরীরটিজক তারা পাাঁজাজকাো কজর তুজে মনয িযাক্সিজত। শরীরটি মতাোর সমযই তারা 

আনজন্দ উৎফুল হজয মিাঁ বিজয ওজঠ—শরীরটিজত এেনও োণ আজছ িুেজত মপজর। এইোজিই শহজরর 

ইি-কাঠ পাথজর পবরজিটষ্টত েযা-মাযাহীন পবরজিজশর মজধ্য মথজক একটি মাযা-মমতাপূণ ট বিশ্বাজসর জয 

শঙ্খধ্ববন ধ্ববনত হজয উজঠ—“োণ আজছ, োণ আজছ” কথাগুবের মাধ্যজম। কারণ, োণ থাকজেই 

ময টাো থাজক এিং সমস্ত িাধ্া েবতিেকতার িাইজরও থাজক অক্সস্তজের অবধ্কার। এোজন মতৃোয 

বেোবর মযন মরজত িসা সমাজজর রুপক, বকন্তু এই সি টহারা ছন্নছা়ো যুিকজের মানবিকতার মছা াঁযায 

তাজত োন বফজর এজসজছ। 

৩.৯ কবিোয় বনরজে ভিযো ও শালীনোরক িাাঁিারে িাওয়া মানুষটিে িন্নিা়িা'-সদে প্রবে সয 

অনুভূবেে প্রকাশ ঘরিরি ো িুত্রঝরয় দাও। 

উঃ কবিতায বনজজর েিযতা ও শােীনতাজক িা াঁিাজত িাওযা মানুষটি হজেন কবি অবিন্ত্যকুমার মসনগুে 

। 

             কবি গবের মমাজ়ে ো াঁব়েজয থাকা একেে মিকার মছজেজের েবত সহানুেুবত েকাজশর 

উজদ্দযজশ তাজের কাজছ বগজয কবি ক্সজজ্ঞাসা কজরন তাজের িযাক্সি োগজি বক না। কবি হৃেয বেজয 

অনুেি কজরন তাজের েুেটশাজক। যবেও পরিতীকাজে তাজের পজরাপকারী সুেে মানবসকতা মেজে 



বতবন তফাজত সজর বগজযজছন কারন তাজের মজতা সিিুকু বেজয বনজজর েদ্রতা বিসজটন মেিার মজতা 

ক্ষমতা তার বছে না । তিু এই ককটশ-নীরস ইি-কাঠপাথর পবরজিটষ্টত পবরজিজশর মজধ্যও তার এই 

আিরণ আসজে  ‘ছন্নছা়ো' িজে পবরবিতজের েবত কবির আন্ত্বরক সহানুেূবতপূণ ট অনুেূবতর েকাশ ।  

৩.১০ কবিোয় ‘গািটি কীভারি প্রারণে প্রেীক হরয় উরঠরি ো আরলািনা কে। 

উঃ আজোিয কবিতায গবের মমাজ়ে ো াঁব়েজয থাকা একটি গাছজক মেজে কবির মজন হজযবছে, মসটি 

গাজছর মেতিাযা। কারণ, আাঁকা-িা াঁকা শুকজনা কতকগুবে কাটঠর কঙ্কাজের মজতা গাছটির ডাে-

পাোগুবে শূজনয মতাো বছে। মযোজি রজে-মাংজস েো পাবকজয পজ়েবছে তাজত তার শরীজর োজণর 

উপবিবত বনজয সংশয বছে। তা ছা়ো রাস্তায ো াঁব়েজয আড্ডা মেওযা ছন্নছা়ো যুিকজের মেজেও মিাোর 

উপায বছে না তাজের মজধ্যও েযা-মাযা এিং পজরাপকারী সুেে মন েুবকজয আজছ। অথ টাৎ গাছটি মযন 

এই মতৃোয সমাজজর েতীক। পজর মেো মগে মসই মিকার যুিকেে মকাজনা েতযাশা না মরজে, 

সমজজর অিজহবেত েোপাকাজনা বেোবরজক বনজয হাসপাতাজের ছুজিবছে। তাজের এই মানবিক কাজ 

মযন এই ক্ষবযষু্ণ সমাজজ োন বফবরজয আনে। তাই কবি যেন বফরজছন, তেন বতবন মেেজত পান—

গবের মমাজ়ে ো াঁব়েজয থাকা কঙ্কােসার গাছটির মজধ্যও কবি-কবি পাতার বিহ্ন মেো বেজযজছ। োজনর 

েক্ষন ফুজি উজঠজছ তাজত ।এোজিই গাছটি োজণর েতীক হজয উজঠজছ কবিতায । 

৩.১১‘এক েয়হীন আশা। এক মৃেুযহীন ময োদা।'—প্রাণরক কবিে এমন অবভধায় অবভবহে 

কোে সংগে কােণ বনরজে ভাষায় বিরেষণ করো।  

উঃ ‘ছন্নছা়ো কবিতায কবি অবিন্ত্যকুমার মসনগুে োণজক’ েুটি বিজশষজণ বিজশষাবযত কজরজছন। 

েথমত, এক ক্ষযহীন আশা’—ময আশা িা আকাঙ্ক্ষার কেনও ক্ষয হয। িা সমাবে হয না। বিতীযত, 

এক মৃতুযহীন ময টাো’ অথ টাৎ, ময ময টাো অমর । আপাত েৃটষ্টজত রাস্তায িাপা প়ো মিওযাবরশ বেবেবর, 

রাস্তায ো াঁব়েজয আড্ডা মেওযা ছন্নছা়ো যুিজকর েে এজের মেজে মিাোর উপায বছে না ময সমাজ 

এেনও মিাঁজি আজছ। বকন্তু যেন মিকার যুিকেে মকাজনা েতযাশা না মরজে, সমজজর অিজহবেত 

েোপাকাজনা বেোবরজক বনজয হাসপাতাজের ছুজিবছে তেন  তাজের এই মানবিক কাজ মযন এই 

ক্ষবযষু্ণ সমাজজ োন বফবরজয আনে। অথ টাৎ সমাজজর মিাঁজি ওঠার আশার মকান ক্ষয মনই, আর োণ 

থাকজেই ময টাো থাজক এিং সমস্ত িাধ্া েবতিেকতার িাইজরও থাজক অক্সস্তজের অবধ্কার। 

8 নীরিে প্রবেটি শরেে দল বিভাজন করে সদখাও : এরলারমরলা, িন্নিা়িা, তনোরজয, 

িাবসরে, শালীনো, আত্মীয়ো, শঙ্খধ্ববন, পিপুরে। 

 

এজোজমজো = এ -মো - মম - মো (মুেেে—এ, মো, মম, মো (৪টি), রুদ্ধেে—শূনয]। 

ছন্নছা়ো = ছন্ - ন - ছা – ়ো (মুেেে-ন, ছা, ়ো (৩টি), রুদ্ধেে-ছন্ (১টি)] ।  

ননরাজজয = নন - রাজ্ -  মজ [মুকেে -- নন, মজ (২ টি), রুদ্ধেে -রাজ্ (১টি)]।   

িাবসজন্দ = িা – বসন্ – মে [মুেেে-িা, মে (২ টি), রুদ্ধেে-বস (১টি)]।  



শােীনতা = শা- েী - ন - তা [মুেেে-- শা, েী, ন, তা (৪টি), রুদ্ধেে—শূনয] । 

 

আত্মীযতা = আত্ – তী – য - তা (মুেেে—তী, য, তা (৩টি), রুদ্ধেে—আত (১টি)] ।  

শঙ্খধ্ববন = শঙ্ - ে- ধ্ব – বন (মুেেে—ে, ধ্ব, বন (৩টি), রুদ্ধেে—শঙ্ (১টি)]।  

পত্রপুজে = পত্ -ত্র -পুন্-  মজ (মুেেে -ত্র  , মজ (২ টি), রুদ্ধেে - পত, পুন্ (২ টি)]। 

 

৫ নীরিে প্রবেটি শরেে িুযৎপবত্ত বনণ েয় কে: িেেমান, ভদ্রো, সম্ভাষণ, গবে, বভবখবে, ভিযো, 

রুষ্ট, ত্রজরজ্ঞস, বপরি। 

 

িতটমান =িৃৎ + শানি  (মান)। 

 

েদ্রতা  =েদ্র + তা।  

সম্ভাষণ = সম্ - োস্ + অনি।  

গবত =গম্+ক্সে। 

বেবেবর = বেে + আবর (ইবর)। 

 েিযতা = েূ + য (তৃ ট)+ তা।  

রুষ্ট = রুষ্ + ত (তৃ ট )।  

ক্সজজজ্ঞস = জ্ঞা-সন্ + এ + অ ।  

বপজছ = বপছ্  + এ ।  

৬ নীরিে শেগুবলরে ধ্ববন পবেিেেরনে সকান ্সকান্ বনয়ম কাজ করেরি ো সদখাও : জুরো, 

িাবসরে, সেে, সিাখ, কদ্দেু , বভবখবে। 

 

জজুতা = জতুা > জজুতা (স্বরসংগবত)। 

 িাবসজন্দ = িাবসন্দা > িাবসজন্দ (স্বরসংগবত)।  

মক্ষত = মক্ষত্র > মক্ষত (ধ্ববনজোপ)।  

মিাে = িকু্ষ > মিাে (সমীেিন)।  



কদু্দর =কত েরূ >কদু্দর (পরাগত সমীেিন)।  

বেবেবর =  বেোবর > বেবেবর (স্বরসংগবত)।  

৭ বনম্নবলবখে পদগুবলে িযাসিাকয-সহ সমারসে নাম সলরখা : সপ্রেোয়া, িাল-িাকল, 

েুধাহেণ, সসাল্লারস, সস্নহাদে, শঙ্খধ্ববন। 

 

মেতিাযা = মেজতর ছাযা। (সম্বে তৎপুরুষ সমাস) 

ছাে-িাকে = ছাে ও িাকে। (সমাথ টক িন্দ্ব সমাস)  

কু্ষধ্াহরণ = কু্ষধ্াজক হরণ। (কম ট তৎপুরুষ সমাস)  

মসালাজস = উলাজসর সবহত িতটমান। (সহাথ টক িহুব্রীবহ সমাস)  

মেহােট = মেহ িারা আদ্রট। (করণ তৎপুরুষ সমাস)  

শঙ্খধ্ববন = শজঙ্খর ধ্ববন। (সম্বে তৎপুরুষ সমাস) 

৮ সকান শরে কী উপসগ ে আরি আলাদা করে সদখাও : প্রবেশ্রুবে, সিওয়াবেশ, অনুসেণ, 

প্রেন্ন, অভযথ েনা, অবধকাে। 

েবতশ্রুবত = েবত-উপসগ ট।  

মিওযাবরশ = মি-উপসগ ট (বিজেবশ উপসগ ট)।  

অনুসরণ = অনু-উপসগ ট। 

 

েিন্ন ে-উপসগ ট।  

অেযথ টনা = অবে-উপসগ ট। 

 

অবধ্কার = অবধ্-উপসগ ট।  

৯ বনরদেশ অনুযায়ী িাকয পবেিেেন করো:  

৯.১ ওই পথ বেজয জরুবর েরকাজর যাক্সিোম িযাক্সি কজর। (জটিে িাজকয)  

--ওই ময পথ মসোন বেজয জরুবর েরকাজর যাক্সিোম িযাক্সি কজর।  



৯.২ মেেজছন না ছন্নছা়ো কিা মিকার মছাকরা রাস্তার মােোজন ো াঁব়েজয আড্ডা বেজি। (মযৌবগক 

িাজকয)  

--মেেজছন না ছন্নছা়ো কিা মিকার যুিক রাস্তার মােোজন ো াঁব়েজয আজছ এিং আড্ডা বেজি।  

৯.৩ কারা ওরা ? (েশ্ন পবরহার কজরা)  

--ওজের পবরিয জানজত িাইবছ।  

৯.৪ ম ষজিন না ওজের কাজছ। (ইবতিািক িাকয)  

--ওজের কাজছ ম াঁষা মথজক বিরত থাকুন।  

৯.৫ একিা স্ফুবেে-হীন বেজজ িারুজের স্থূপ। (না-সূিক িাজকয)  

--একিা স্ফুবেে-হীন বেজজ িারুজের সু্কপ ছা়ো আর বকছুই নয।  

৯.৬ ক্সজজজ্ঞস করেুম, মতামাজের িযাক্সি োগজি ? (পজরাক্ষ উক্সেজত)  

-- তাজের িযাক্সি োগজি বক না ক্সজজ্ঞাসা করা হে।  

৯.৭। আমরা োবে িযাক্সি েুাঁজবছ।(জটিে িাজকয)   

--আমরা এমন িযাক্সি েুাঁজবছ যা োবে।  

৯.৮ মেেজত মেেজত গুজি গুজি উথজে উজঠজছ ফুে। (ক্সিযার কাে বনজেটশ কর)   

--পুরা টিত িতটমান কাে। 

 


