
১. "সেইটে েবার সেটে সেে"- কববর মটে েবার সেটে সেে বক?  

উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ববাঝাপডা" কববতায় এই উক্তিটি করররেন। 

 

জীবরনর চলার পরথ নানান বাধা, ঝড-ঝঞ্জা অথ থাৎ দুঃখ-কষ্ট আসরব। উত্তাল সমুরে আশায় বুক  ববরধ 

বেভারব নাববক তার বনৌকারক ভাবসরয় রারখ বসভারবই এই সমস্ত বাধা অবতক্রম করর আমারদর জীবরন 

সামরনর বদরক এবিরয় বেরত হরব। বে বকারনা পবরবিবত আসুক না বকন দুঃখ ববলাপ না করর বকভারব বসই 

ববপদ কাটিরয় ওঠার বচষ্টাই সব বথরক বেষ্ঠ উপায় । 
 

২. "েদ ববষটে যট াপযুক্ত আনুকূল্য কবরব" - বক্তা সকান ববষটে আনুকূল্য করার প্রবেশ্রুবে বদটল্ন? 

উঃ ববদযাসাির রবচত "অদ্ভুত আবতরথয়তা" িল্প বথরক উদ্ধৃতাাংশটি বনওয়া হরয়রে। 

 

আরব বসনাপবত বিা বহরসরব এ কথা বরলরেন। মুর বসনাপবত বদকভ্রষ্ট হরয় ববপক্ষ বশববরর বিরয় 

বপৌৌঁোয়, মুর বসনাপবত বক আরব বসনাপবত অবতবথ আপযায়ন কররন। তারপর বভাররবলা মুর বসনাপবত োরত 

দ্রুত আরব বশববর বথরক প্রিান কররত পাররন তার জনয ব াডা বদওয়ার প্রবতশ্রুবত বদন আরব বসনাপবত । 

 
 

৩. "এই রইল্ সোটদর বপকবনক- আবম েল্ল্ুম"- বক্তা সক?সকটনা বেবন বপকবনটক  াকটে োনবন? 

উঃ নারায়ন িরগাপাদ্ধ্যারয়র বলখা “ বনরভাজরনর বযাপার “ িল্প বথরক উদ্ধৃতাাংশটি বনওয়া হরয়রে। 

 

-এখারন বিা হল বিবনদা। 

 

বনরভাজরনর খাদয সামগ্রী বনরয় আরলাচনার সময় বিবনদা ভারলা ভারলা খাবার অথ থাৎ বববরয়াবন , বকাম থা 

,বপালাও ইতযাবদর নাম বনরলও পযালা ও কযাবলা ক্রমািত আলু ভাজা ,শুি , কুুঁ দরুর তরকাবর ইতযাবদ সাধারন 

খাবাররর নাম করায় বিবনদা ক্রদ্ধ্ হরয় োন, এইজনয বিবনদা বপকবনরক থাকরত চানবন। 

 
 

৪."পরবােী কটব বনজ বােভূবম গড়টব?" কববর মটন এমন প্রশ্ন সজটগটে সকন? 

উঃ পরবাসীর কববতাটির প্রথরমই কবব ববষু্ণ বদ প্রকৃবতর বববচরের কথা বরলরেন। কবব বরলরেন প্রকৃবত োডা 

মানুষ অসহায়, মানুষ োডা প্রকৃবত প্রাণহীন। উভরয় উভরয়র পবরপূরক। প্রকৃবত মানুষরক লালন করর বকন্তু 

মানুষ তার সভযতার সীমানা বাডারত বাডারত  প্রবতবনয়ত অরনয প্রকৃবত ধ্বাংস কররে। শুধু অরনয নই বরনর 

জীবজন্তুরাও আমারদর হারত বশকার হরে। কববর কারে তাুঁর বপ্রয় বদরশর এই পবরণবত সহয করা বেল অসহয। 

আরবিহীন, ভালবাসাহীন এই বদশরক কবব বনরজর বদশ বরল আর ভাবরত পারবেরলন না। আর এই মানবসক 

তথা সামাক্তজক ববপে থয়গ্রস্ত সমারজ কবব বসৌন্দে থময় ববশ্ব প্রকৃবতর বচরকালীন রূরপর সন্ধান পান না বরলই 

বনজভূরম বনরজরক ‘পরবাসী বরলরেন এবাং প্রকৃবতর বকারল বনরজর িায়ী বাসভুবম িডরত চাইরেন। 

 

৫. "এইভাটব আমরা সদহরাদনু এক্সটপ্রটের সেই  ার্ড ক্লাে গাবড় খানাটে সযন এক পশেু োবহেয 

সগাষ্ঠী বা েটেল্ন ল্াবগটে বদল্ুম"- সল্খটকর বক্তবয অনুেরটে সেই পবরবিবের বববরে দাও। 

উঃসুনীবতকুমার চরটাপাধযারয়র "পথচলবত" িদযাাংরশ কথক একথা বরলরেন।  

 

বদরাদুন এক্সরপ্ররস িয়া বথরক কলকাতা বেরার কাবহনী ববণ থত হরয়রে। অরনক সময় পথচলবত বববভন্ন 



মানুরষর সরগ পারস্পবরক আলাপ-আরলাচনার মাধযরম অকৃক্তেম আন্তবরকতা েুরি ওরঠ, সাবহরতযর সাধ ও 

বমরল বতমনই এই িরল্প বলখক বদবখরয়রেন কথক বনরজর বুক্তদ্ধ্র দ্বারা থার্থ ক্লারস একদল পাঠান 

কাবুবলওয়ালারদর মারঝ বনরজর িান করর বনন এবাং তারদর সারথ সম্পকথ িাপরনর জনয োবস থ ভাষায় কথা 

বরলন এবাং তখন এ পশতু সাবহতয বিাষ্ঠী বা সরেলন শুরু হয় খুশ হাল খা খটররর িজল ববষরয় প্ররের 

মাধযরম। ঔরগ বজরবর সমকালীন এই কবব পশতু ভাষার সব থরেষ্ট কবব। বলরখারকর আগ্ররহ একজন সহোেী 

িজল বশানারলন এরপর হরলা আদম খান আর দুবর খবনর মহব্বরতর বকসসা কথা শুধু বলখকই নন িাবডর 

সমস্ত োেীরা অবধাবরতভারব মন বদরয় বস কাবহনী শুনল। পাঠারনর িলা েবদও ককথশ তরব বস গুরু 

িম্ভীরভারব কাবহনীটি বকেুিা িান করর আবার বকেুিা পাঠ করর সবাইরক বমাবহত করর রাখরলা। এভারব বসই 

তৃতীয় বেণীর িাবডরত িারন আবৃবতরত ও পারঠ বেন পশতু এর সাবহতয বিাষ্ঠী বা সরেলন হল।  

 
 

৬.”এেব আমারই হটব; আমাটকই সদটবন ববধাো” ভাবনাটে কার? ববধাো োটক বক বক সদটবন বটল্ 

সে মটন কটর? 

উঃ তারাপদ রারয়র বলখা "একটি চডুই পাবখ" কববতায় ভাবনাটি এক চডুই পাবখর। 

 

একটি চডুই পাবখ কথরকর  রর বাসা ববুঁরধরে।  বস সন্ধযায়  রর বেরর আরস। চডুই পাবখটি ভারব  রর থাকা 

মানুষটি অথ থাৎ কথক চরল বিরল এই  র তার হরয় োরব।ববধাতা   ররর জানালা, দরজা, বিববল, েুলদাবন, বই- 

খাতা সবই তারক অথ থাৎ চডুই পাবখটিরক বদরয় বদরবন। 

 
 

৭. দল্ ববটেষে কটর মুক্ত দল্ ও রুদ্ধ দল্ বেবিে কটরা। 

সম্ভাষণ= সম(রুদ্ধ্) + ভা(মুি) + ষন(রুদ্ধ্) । অথ থাৎ একটি রুদ্ধ্ দল ও একটি মুি দল আরে। 

 
 

৮. উঠবি মুটল্া পত্তটনই সেনা যাে- প্রবাদটে বযবহার কটর একটে বাকয রেনা কটর বুঝিটে দাও। 

উঠবন্ত মুরলা পত্তরনই বচনা োয় এর অথ থ শুরু বদরখ ভববষযৎ অনুমান করা োয়। 

বেমন – এই বরয়রসই বেরলটি পডাশুনায় মরনারোিী তারত মরন হয় বে কারল কারল বড মানুষ হরয় উঠরব,এ 

বেরনা উঠবন্ত মুরলা পত্তরনই বচনা োয়। 
  


