
 

হাতে কলতে 

 

১.১ বুদ্ধতেব বসু রচিে েটুি কাবযগ্রতের নাে ললত া। 

উঃ  বুদ্ধদেব বসু রচিত েুটি কাবযগ্রদের নাম ‘বন্দীর বন্দনা’ ও ‘কঙ্কাবতী।  

১.২ চেচন লকান পত্রিকা সম্পােনা করতেন ? 

উঃ বুদ্ধদেব বসু কচবতা পত্রিকা সম্পােনা করদতন। 

 

২ নীতির প্রশ্নগুচলর একটি/েটুি বাতকয উত্তর োও :  

২.১ েবু বার ইচ্ছায় হাওয়া কী কী ছ ুঁ তয় লেতছ ?  

উঃ েুব বার ইচ্ছায় হাওয়া পৃচিবীর সমস্ত জল ও তীরদক ছ ুঁ দয় চিদয়দছ।  

২.২ োর কথা হাওয়া লকাথায় শুধায় ? 

 

উঃ তার কিা হাওয়া জদল, স্থদল, তীদর তীদর পাহাদ়ে, বন্দদর, নিদরর চিদ়ে, অরদযয, প্রান্তদর, 

পাদকবর ববদে, ঝরাপাতায়, বেয়াদল, শাচস বদত, চিমচনর চনস্বদন এবং কানদনর ক্রন্দদন শুধায়।  

২.৩ োস্তুতল েীপ জ্বতল লকন ?  

উঃ জাহাজ বেদহত  অন্ধকাদরর মদধয চেদয় িলািল কদর, তাই অনযদের কাদছ তার উপচস্থচতর 

কিা জানাদত মাস্তুদল েীপ জ্বাচলদয় রাখা হয়।  

২.৪ পাতকবর লবত্রিতে আর শাচস বতে কাতের উপচিচের চিহ্ন রতয়তছ ? 

 

উঃ পাদকবর ববত্রিদত ঝরা পাতার এবং শাচস বদত বেয়াদলর পঞ্জদরর উপচস্থচতর চিহ্ন রদয়দছ।  



২.৫ চনশ্বাস লকেন কতর বতয় লেতছ ?  

উঃ চনশ্বাস সমস্ত চেন- রাদতর  বুক-িাপা কান্নায় উত্তাল হদয় অচস্থরিাদব বদয় চিদয়দছ। 

 

৩ নীতির প্রশ্নগুচলর উত্তর সংতেতপ লল  :  

৩.১ হাওয়ার লিাত  ঘতরর লে ছচব পাওয়া োয়, কচবো অনুসরতে লল । 

উঃ কচব বুদ্ধদেব বসুর ‘হাওয়ার িান কচবতায়  হাওয়াদক এক জীবন্ত স্বত্ত্বা চেদয়দছন। বস েখন 

ঘদর উুঁচক মাদর তখন এক একটি সুন্দর মদনারম ছচব বেখদত  পায়। বসখাদন বোলনায় একটি 

সুন্দর চশশু ঘুচমদয় আদছ। কাদপ বদির উপর আবছা অন্ধকাদর এক কুকুর ঘুচমদয় রদয়দছ। সাধারন 

জীবদনর নরম স্বপ্ন বেন বমাদমর চিগ্ধ আদলা হদয় সুচখ িৃহদকাযটিদক চঘদর বরদখদছ। 

৩.২ সেুতের জাহাতজর িলার বে বনা োও। 

উঃ সমুদে িলািল করা োিীবাহী জাহাদজ মাস্তুল বিদক রাদত েীপ জ্বালাদনা হয় োদত অন্ধকাদর 

অপর জাহাজ এদস তাদত ধাক্কা না বেয়। জাহাদজর োিীরা অবসর সময় কািাদনার জনয চসদনমা 

হদল ছায়াছচব বেখদত িাদক, বকউ বা জাহাদজ নাি ও িাদনর আসদর মত্ত হয়। অবদশদে রাত 

বা়েদল োিীরা চনোমগ্ন হয়। জাহাজ তার চনজবন বেক চনদয় হাওয়ায় বিদস রাদতর সমুদে 

সামদনর চেদক এচিদয় িদল । 

৩.৩ পৃচথবীর লকান ্লকান্ অংতশ হাওয়া ঘুতর লবডায় লল । 

 

উঃ পৃচিবীর সমস্ত জলাশয়, সমুে তীর,  িম্ভীর পাহা়ে, অসংখয বন্দর, শহদরর জনবহুল অেল, 

বনজঙ্গল, বখালা মাঠ বা বতপান্তর সব বিই হাওয়ারা ঘুদ়ে বব়োয়। তারা পাদকবর ববত্রিদত শুকদনা 

পাতা উচ়েদয় জালনার শাচস ব কাুঁচপদয়, কখদনা বা চিমচনদত হাহাকার ত দল অিবা বািাদনর বকুঁ দে 

বকুঁ দে ঘুদর বব়োয়। হাওয়া চমটি চশশুদক বোলনায় বোল চেদয়, ঘুমন্ত কুকুদরর পাশ চেদয় 

জাহাদজর মাস্তুদল , চনজবন বেদক , সমুদে িজবন ত দল ঘুদর বব়োয় । 

৪ নীতির প্রশ্নগুচলর উত্তর চবশতে ললত া :  

৪.১ হাওয়াতের কী লনই ? হাওয়ারা লকাথায়, কীভাতব োর ল াুঁজ কতর ?  

উঃ বুদ্ধদেব বসুর বলখা ‘হাওয়ার িান কচবতায় হাওয়াদের বকাদনা স্থায়ী টঠকানা বনই অি বাৎ, 

তাদের বকান বাচ়ে বনই। 



       হাওয়াদের বাচ়ে না-িাকায় তারা পৃচিবীর সমস্ত জলাশয়, সমুে তীর,  িম্ভীর পাহা়ে, 

অসংখয বন্দর, শহদরর জনবহুল অেল, বনজঙ্গল, বখালা মাঠ বা বতপান্তর সব বিই ঘুদর বব়োয়। 

তারা পাদকবর ববত্রিদত শুকদনা পাতা উচ়েদয় জালনার শাচস ব কাুঁচপদয়, কখদনা বা চিমচনদত 

হাহাকার ত দল অিবা বািাদন বকুঁ দে বকুঁ দে তাদের স্থায়ী টঠকানা খুুঁদজ বব়োয়।হাওয়া চমটি চশশুদক 

বোলনায় বোল চেদয়, ঘুমন্ত কুকুদরর পাশ চেদয় বদয়, জাহাদজর মাস্তুদল , চনজবন বেদক , সমুদে 

িজবন ত দল ঘদরর সন্ধাদন মত্ত হয়। তারা চিরকাল বাইদর বাইদর ঘুদর বব়োয় আর বাচ়ের বখা ুঁজ 

কদর।  

৪.২. “চিরকাল উত্তাল োই লর”-লক চিরকাল উত্তাল ? লকন লস চিরকাল উত্তাল হতয় রইল 

?  

উঃ বুদ্ধদেব বসুর ‘হাওয়ার িান’ কচবতায় প্রদনাক্ত উত্রক্তটি বনওয়া হদয়দছ। এখাদন হাওয়ারা 

চিরকাল উত্তাল বসকিা বলা হদয়দছ। 

 হাওয়াদের বকাদনা স্থায়ী টঠকানা বনই অি বাৎ, তাদের বকান বাচ়ে বনই। পৃচিবীর আচেকাল 

বিদক তারা ঘুদর বব়োদচ্ছ অিি চেদনর বশদে চিত  হবার ও শাচন্তদত চনো োবার মদতা বকান 

চনত্রিন্ত আশ্রয় তাদের বনই। এই চবদশ্বর বকাযায় বকাযায় তাদের আনাদিানা, চকন্তু এত সন্ধাদনর 

পদরও তারা চস্থর হওয়ার মদতা বকান স্থান খুুঁদজ পাই চন এবং চিরকাল তাদের এই িাদবই ঘুদর 

মরদত হদব। এই হতাশাদতই হাওয়া উত্তাল হদয় সব বি িজবন কদর ঘুদর বব়োয়। 

৪.৩ কচবোটির নাে ‘হাওয়ার োন’ লেওয়ার লেতি কী কী েুত্রি কচবর েতন এতসচছল 

বতল  লোোর েতন হয় ?  

উঃ  কচব বুদ্ধদেব বসু কচবতাটির নাম বরদখদছন ‘হাওয়ার িান’। বকাদনা সাচহতযখদের নাম তার 

চবেয়বস্তু বা অন্তরচনচহত িাবদক চনদেবশ কদর ।এই নামকরয করার চপছদন বে-সমস্ত েুত্রক্ত কচবর 

মদন এদসচছল বসগুচল হল-  

প্রথেে : কচবতাদত হওয়াদের এক জীবন্ত স্বত্ত্বায় কল্পনা করা হদয়দছ োরা “আমাদের” বদল 

চনদজর পচরিয় চেদয়দছ। তারা সমস্ত পৃচিবী ঘুদর চনদজদের বাচ়ে খুুঁদজ বব়োদচ্ছ, আর তাদের 

হাহাকার বেন বকাদনা চবলাদপর সুর। 

চিেীয়ে : হাওয়ারা পাদকবর ববত্রিদত শুকদনা পাতা উচ়েদয় জালনার শাচস ব কাুঁচপদয়, কখদনা বা 

চিমচনদত হাহাকার ত দল অিবা বািাদনর বকুঁ দে বকুঁ দে ঘুদর বব়োয়। তাদের শনশন শব্দ, িজবন 

আসদল িাদনর সুদরর মদতাই ধ্বচনত হদয়দছ। 

েৃেীয়ে : হাওয়াদের বে বাচ়ে বনই, বসই কিাটিদক তারা কচবতার মদধয েু-বার বদলদছ, িাদনর 

সিারীর মদতা কদর। তাদের ববেনাত র হৃেদয়র কান্নাই আসদল হাওয়ার িান। 



৫।নীতির পঙত্রিগুচলর েতধয ত্রিয়াতক চিচহ্নে কর এবং অনযানয শব্দগুচলর সতে োর 

সম্পকব লে াও :  

৫.১ ঘতর ঘতর জ্বতল োয় স্বতের েৃে ুলোে 

 জ্বদল োয় = ত্রক্রয়াপে। ‘ঘদর ঘদর’ শব্দদ্বদয়র সদঙ্গ তার ‘অচধকরয কারকিত’ সম্পকব এবং 

মৃেু বমাম’ শব্দদ্বদয়র সদঙ্গ তার ‘কম বকারকিত সম্পকব।  

৫.২ আুঁ ধাতর জাহাজ িতল। 

 িদল = ত্রক্রয়াপে। ‘আুঁধাদর’ শব্দটির সদঙ্গ ‘অচধকরয কারকিত সম্পকব এবং ‘জাহাজ’ শব্দটির 

সদঙ্গ ‘কতৃবকারকিত সম্পকব। 

 

৫.৩ শাচস বতে লকুঁ তপ-ওঠা লেয়াতলর পঞ্জর।  

 বকুঁ দপ ওঠা = ত্রক্রয়াপে। ‘শাচস বদত’ শব্দটির সদঙ্গ ‘অচধকরয কারকিত’ সম্পকব। ‘পঞ্জর' 

শব্দটির সদঙ্গ কতৃবকারকিত সম্পকব।  

৫.৪ অকূল অন্ধকাতর লেতি পতড েজবন।   

 বেদি পদ়ে = ত্রক্রয়াপে। ‘অকূল অন্ধকাতর’ শব্দদ্বদয়র সদঙ্গ ত্রক্রয়ার ‘অচধকরয কারকিত 

সম্পকব। ‘েজবন’ শব্দটির সদঙ্গ ত্রক্রয়ার ‘কতৃবকারকিত সম্পকব।  

৬ 'বন্দর, বন্দর নেতরর ঘন চভড'—পঙত্রিটির প্রথতে একই শব্দ েবুার 

বযবহার করা হতয়তছ। এই রকে আরও িারটি পঙত্রি উে্ধৃে কর। 

কচবোর লেতি এই ধরতনর শব্দ বযবহাতরর লকৌশল অবলম্বতনর কারে কী 

?  

উঃ  কচবতার মদধয একই শব্দ েুবার বযবহৃত হদয়দছ এমন িারটি পঙত্রক্ত হল----- 

 ১. ছ ুঁ দয় বিচছ বার-বার েুব বার ইচ্ছায়।  

২. ঘদর ঘদর জ্বদল োয় স্বদপ্নর মৃেু বমাম। 

 

৩. বকুঁ দে বকুঁ দে মচর শুধু িাইদর।  

৪. খুুঁদজ খুুঁদজ ঘুদর চেচর বাইদর। 

 



কচবতার একই শব্দ পর পর েু-বার বযবহার কদর কচবতার পঙত্রক্তদক শ্রুচতমধুর করা োয়, েুটি 

আলাো অি ব ববাঝাদনা োয়। অদনক সময় একই শব্দ েুবার বচসদয় অলংকার সৃটি করা োয় । 

৭ ধ্বচন পচরবেবতনর চেক লথতক শূনয অংশগুচল পূে ব কতরা : 

 

িন্দ্র   > িন্ন > িা ুঁে  

রাত্রি > রাচত্তর 

 

পঞ্জর > পাুঁজর 

 

 

৮ “হাওয়ার োন কচবোয় বযবহৃে পাুঁিটি ইংতরত্রজ শব্দ ললত া। এই 

শব্দগুচলর বেতল লেচশ/বাংলা শব্দ বযবহার কতর পঙত্রিগুচল আবার 

ললত া।  

উঃ ‘হাওয়ার িান কচবতায় বযবহৃত পাুঁিটি ইংদরত্রজ শব্দ হল পাকব; চিমচন; কাদপ বি; চসদনমা; 

বেক।  

পাকব = (উেযান)—উেযাদনর ববত্রিদত ঝরা পাতা ঝঝবর।  

চিেচন = (ধু নাচল)—ধূম্র নাচলর চনস্বদন, কানদনর ক্রন্দদন।  

কাতপ বি = (িাচলিা)-আবছায়া িাচলিা কুকুদরর তন্দ্রায়। 

চসতনো = (িলত্রিি)—োিীরা িলত্রিদি বকউ নাদি, িান িায়।  

লেক = (জাহাদজর পািাতন)—অবদশদে িাদম সব, জাহাদজর পািাতন হয় চনজবন। 

 


