
 

 

পপিঁপড়ে 

অপিয় চক্রবর্তী 
 

১.১ অপিয় চক্রবর্তী ক োথোয় অধ্যোপনো  রড়র্তন? 

উত্তর। অমিয় চক্রবর্তী িামকিন যুক্তরাষ্ট্রের নুু পলজ মবশ্বমবদ্ুালষ্ট্রয় অধ্ুাপনা করষ্ট্রর্তন।  

 

১.২ র্তোর দটুি  পবর্তোর বইড়য়র নোি কেড় ো। 

উত্তর। র্তার দ্ুটি কমবর্তার বইষ্ট্রয়র নাি হল 'পুষ্পির্ত ইষ্ট্রিজ’ ও ‘ঘষ্ট্রর ফেরার মদ্ন। 

 

২. নীড়চর প্রশ্নগুপের পনড়ের ভোষোয় উত্তর কেড় ো : 

২.১  পবর  ী কদড়  ক িন কেন কচনো েোড়ে' িড়ন হড়য়ড়ে? 

উত্তর। কু্ষদ্র জীব মপিঁপষ্ট্র়ের আনাষ্ট্র ানা ফদ্ষ্ট্রে কমবর ‘ফকিন ফযন ফচনা লাষ্ট্র ' িষ্ট্রন হষ্ট্রয়ষ্ট্রে। 

 

২.২ ক িন কেন কচনো েোড়ে'  থোটির অথ থ বুঝিড়য় দোও। 

উত্তর। কমব িানুষ্ট্রের বুস্ত চলাষ্ট্রেরার সষ্ট্রে মপিঁপষ্ট্র়ের  মর্তমবমধ্র মিল েুিঁষ্ট্রজ ফপষ্ট্রয়ষ্ট্রেন    র্তাই কমবর র্তাষ্ট্রদ্র চলাষ্ট্রেরা 

ফচনা ফচনা লাষ্ট্র । 

২.৩  পব  োউড়  দুুঃ  পদড়র্ত চোনপন ক ন? 

উত্তর। পৃমিবীষ্ট্রর্ত সব প্রানী ও উষ্পিষ্ট্রদ্র প্রষ্ট্রয়াজন আষ্ট্রে।র্তাই কমব চান না ফকউ অকারষ্ট্রে ক্ষমর্ত গ্রস্ত ফহাক।কমবর 

ইচ্ছা ফোষ্ট্রি মপিঁপষ্ট্র়ে ধ্ুষ্ট্রলার ফরেু ফিষ্ট্রে র্তার স্বাভামবক জীবনযাত্রা অবুাহর্ত রােুক। র্তাই মর্তমন র্তাষ্ট্রক স্থানচয ুর্ত কষ্ট্রর 

দ্ুুঃে মদ্ষ্ট্রর্ত চানমন। 

 

২.৪ 'ক োন অর্তড়ে ডো ু  – ক   োড়  এই ডো  কদয়?  

উত্তর।  াষ্ট্রের নীষ্ট্রচ ফকািল হাওয়া বইষ্ট্রর্ত িাষ্ট্রক। ফস ফোষ্ট্রিা মপিঁপ়েষ্ট্রক এই ডাক ফদ্য়। 

 

২.৫  পব আে প্রোড়ের ক োন পপরচয় কপড়য়ড়েন? 

উত্তর। মপিঁপষ্ট্র়ে ক্রিা র্ত সচল  একিাত্র িৃর্তয ু র্তার েন্দবদ্ধ জীবষ্ট্রন  মর্ত আিকায়। র্তাই কমব বুঝষ্ট্রর্ত ফপষ্ট্ররষ্ট্রেন 

চলিানর্তাই জীবন আর ফিষ্ট্রি িাকাই িৃর্তয ু। এই কমবর্তার কমব আিাষ্ট্রদ্র প্রাষ্ট্রের চলিানর্তাষ্ট্রক বুষ্পঝষ্ট্রয়ষ্ট্রেন।  

 

২.৬ 'দ ুপদড়নর ঘর' বেড়র্ত  ী কবোি?  

উত্তর। পৃমিবীষ্ট্রর্ত সকল প্রানীর জীবন ক্ষেস্থায়ী। আিরা পৃমিবীষ্ট্রর্ত এষ্ট্রস আিাষ্ট্রদ্র জীবন কাটিষ্ট্রয় আবার িরৃ্তয ুর 

ফকাষ্ট্রল ঢষ্ট্রল পমর। র্তাই কমব আিাষ্ট্রদ্র জীবষ্ট্রনর ক্ষেস্থাময়ত্বষ্ট্রক ফবাঝাষ্ট্রর্ত ‘দু্ মদ্ষ্ট্রনর ঘর' কিাটি বুবহার কষ্ট্ররষ্ট্রেন। 

 

৩. প্রোথ থনো, পনড়দথশ, অনুড়রোধ্ কবোিোড়র্ত বোাংেোয় ঝক্রয়োর কশড়ষ উ ' কেোে হয়। (কেিন এই  পবর্তোয় থো  ্ - 

উ  = থো ু )  পবর্তো কথড়  এিন আরও পোিঁচটি শব্দ  ুিঁড়ে কবর  ড়রো। 

উত্তর। ঘুরুক, ফদ্েুক, রােুক, িােুক, ডাকুক। 

 

৪. নীড়চর সড়িোচ্চোপরর্ত পভন্নোথ থ  শব্দগুপের অথ থপোথ থ য কদপ ড়য় প্রড়র্তয টি বযবহোর  ড়র পথৃ  পথৃ  

বো যরচনো  ড়রো। 

উত্তর। ভড়র —ভরমর্ত কষ্ট্রর—িা আিাষ্ট্রক বাটি ভষ্ট্রর পাষ্ট্রয়স ফেষ্ট্রর্ত মদ্ষ্ট্রলন। 

কভোড়র—েুব সকাষ্ট্রল—ফভাষ্ট্ররর ফবলা হা িঁিা স্বাষ্ট্রস্থুর পষ্ট্রক্ষ েুব ভাষ্ট্রলা।  

ঘড়র —বাম়েষ্ট্রর্ত- বৃটির হার্ত ফিষ্ট্রক বাচষ্ট্রর্ত আিরা ঘষ্ট্ররর ফভর্তর প্রষ্ট্রবশ করলাি। 

কঘোড়র—ভ্রিে কষ্ট্রর—ফস ফদ্শ-মবষ্ট্রদ্ষ্ট্রশ ফঘাষ্ট্রর। 



 

 

 

ে িঁ ড়য়—স্পশ ি কষ্ট্রর—বষ্ট্র়োষ্ট্রদ্র চরে েয িঁষ্ট্রয় আিরা প্রোি কষ্ট্রর আিরা আশীব িাদ্ গ্রহে কমর।  

চ িঁ ড়য়— ফভদ্—মিটির হাম়ের  া ফিষ্ট্রক রস চয ষ্ট্রয় প়েষ্ট্রে। 

আনে—মনষ্ট্রয় এল— িা আিার জনু পূষ্ট্রজার জািা মকষ্ট্রন আনল।  

অনে—অমি— যষ্ট্রের অনষ্ট্রল মঘ আহুমর্ত ফদ্ওয়া হষ্ট্রচ্ছ। 

িধু্র—মিি–বসন্ত কাষ্ট্রলর িধ্ুর বার্তাস িন আনচান কষ্ট্রর ফদ্য়। 

কিদরু—ফকািল—  শীষ্ট্রর্তর ফিদ্ুর ফরাষ্ট্রদ্ মপষ্ট্রে ফেষ্ট্রর্ত ভারী িজা। 

 

৫. পোড়শর শব্দিুপে কথড়  টি  শব্দ কবড়ে নীড়চর ে টি পূরে  ড়রো :  

শব্দিুপে—িোটি, পপপীপে ো, েোরো, ধু্েো। 

উত্তর। মপপীমলকা > মপিঁপষ্ট্র়ে  

িৃমত্তকা > িাটি 

ধ্ুষ্ট্রলা > ধ্ূলা  

যাহারা > যারা 

 

৬.  পবর্তো কথড়  সব থনোিগুপে  ুিঁড়ে কবর  ড়র আেোদো আেোদো বোড় য বযবহোর  ড়রো। 

উত্তর। সব িনািগুমল হল-র্তোর, ওড় , ও,  োউড় , ওই েোরো। 

 

র্তোর–র্তার কিা শুষ্ট্রন আিরা অবাক হষ্ট্রয় ফ লাি। 

ওড় –ওষ্ট্রক প্রশ্ন কষ্ট্রর ফকাষ্ট্রনা উত্তর পাওয়া যাষ্ট্রব না।  

ওর- আমি ওর সাষ্ট্রি ফদ্ো করষ্ট্রর্ত চাই।  

 োউড় —একিা কাউষ্ট্রক বলষ্ট্রব না।  

ওই– আমি িাষ্ট্রের ধ্াষ্ট্রর ওই বাম়েষ্ট্রর্ত িামক।  

েোরো—যারা মপকমনষ্ট্রক ফযষ্ট্রর্ত চাও র্তারা আিার কাষ্ট্রে নাি জিা দ্াও। 

 

৭. নীড়চর স্তপ্তদটুি কিেোও:  

উত্তর। মব + স্মরে = মবস্মরে। 

প্রমর্ত +মদ্ন=প্রমর্তমদ্ন। 

অ + ফচনা অষ্ট্রচনা। 

কু + কিা = কুকিা 

সু + িধ্রু = সিুধ্ুর। 

 

 

 

৮.  পবর্তো কথড়  সিোপপ ো ও অসিোপপ ো ঝক্রয়োগুপে  ুিঁড়ে নীড়চর ক োড়প েথোস্থোড়ন বসোও : 

উত্তর। 

সমাপিকা ক্রিযা অসমাপিকা ক্রিযা 

ঘুরুক, ফদ্েুক, িাকুক, রােুক, 

িােুক,ডাকুক, মঘষ্ট্ররষ্ট্রে,লাষ্ট্র , 

আনল,আমে। 

চলায়, ছ ুঁ যয়, ভযে, কযে, দিযে 

মনষ্ট্রর্ত চষ্ট্রল।  



 

 

৯. দটুি বোড় য কভড়ে কে  : 

উত্তর। িাটির বুষ্ট্রক সবাই এই দ্ুমদ্ষ্ট্রনর ঘষ্ট্রর আমে। র্তার স্মরষ্ট্রে সবাইষ্ট্রক আজ আদ্র মঘষ্ট্ররষ্ট্রে। 

১০ নীড়চর প্রশ্নগুপের উত্তর পনড়ের ভোষোয় কেড় ো : 

১০.১ পপিঁপড়ের ভোষোহীন চেোচড়ের িড়ধ্য পবপনিড়য়র ভপিটি ক িন?  

উত্তর। মপিঁপষ্ট্র়ে ভাোহীনভাষ্ট্রব চলাষ্ট্রেরা কষ্ট্রর। ফসই চলাষ্ট্রেরার িষ্ট্রধ্ু মবমনিষ্ট্রয়র ভমেটি  অষ্ট্রনকিা িানুষ্ট্রের বুস্ত 

চলাষ্ট্রেরার িষ্ট্রধ্ু পষ্ট্র়ে।  

 

১০.২ "িোটির বুড়  েোরোই আপে এই দপুদড়নর ঘড়র"—'এই দ-ুপদড়নর ঘড়র' বেড়র্ত  ী কবোি? ক  সবোইড়  

 ীভোড়ব এই দপুদড়নর ঘড়র আদড়র পঘড়র রোড় ?  

উত্তর। পৃমিবীষ্ট্রর্ত সব প্রােীষ্ট্রকই জন্মগ্রহে করার পর মনমদ্িি সিষ্ট্রয়র পর এই পৃমিবী ফিষ্ট্রক মবদ্ায় মনষ্ট্রর্ত হয়। এই 

দ্ুমদ্ষ্ট্রনর ঘর' কিার িাধ্ুষ্ট্রি কমব আিাষ্ট্রদ্র জীবষ্ট্রনর ক্ষেস্থাময়ত্বষ্ট্রক বুষ্পঝষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। আিাষ্ট্রদ্র এই দ্ুমদ্ষ্ট্রনর ঘষ্ট্রর' 

মপিঁপষ্ট্র়ে সকলষ্ট্রক ভাষ্ট্রলাবাসার বা িঁধ্ষ্ট্রন আদ্র কষ্ট্রর মঘষ্ট্রর রাষ্ট্রে। 

 

১০.৩. এই  পবর্তোয়  পবর  ীরূপ িড়নোভোব প্র োশ কপড়য়ড়ে র্তো বুঝিড়য় দোও।  

উত্তর। এই পৃমিবীষ্ট্রর্ত আিরা মবশ্বমপর্তার অংশমবষ্ট্রশে মনষ্ট্রয় জন্মগ্রহে কষ্ট্ররমে। ফয জীব যর্ত ফোষ্ট্রিাই ফহাক না ফকন 

এই পৃমিবীষ্ট্রর্ত সকষ্ট্রলর সিান অমধ্কার আষ্ট্রে। সকষ্ট্রল মিষ্ট্রল পারস্পমরক ভাষ্ট্রলাবাসার বা িঁধ্ষ্ট্রন আনষ্ট্রন্দর িাধ্ুষ্ট্রি 

ফবিঁষ্ট্রচ িাকাই কানু। র্তাই কমবর্তার িূল সুরই হল সকলষ্ট্রক আপন কষ্ট্রর মনষ্ট্রয় সুষ্ট্রে ও শামন্তষ্ট্রর্ত মদ্ন অমর্তবামহর্ত করা। 

 

১০.৪ পবপভন্ন র ড়ির পপিঁপড়ে এবাং র্তোড়দর বোসস্থোন,  োদযোভযোস ও েীবনপ্রেোেী সম্বড়ে কর্তোিোর 

পে থড়বক্ষেগুপে এ টি  োর্তোয় কেড় ো। প্রড়য়োেড়ন েপবও আিঁ  ড়র্ত পোড়রো। 

উত্তর। মপিঁপষ্ট্র়ে আিাষ্ট্রদ্র পমরমচর্ত প্রােী। সাধ্ারের্ত আিরা মর্তনধ্রষ্ট্রনর মপিঁপষ্ট্র়ে ফদ্েষ্ট্রর্ত পাই আিাষ্ট্রদ্র চারপাষ্ট্রশ। 

 

  বাসস্থান খাদ্যাভ্যাস জীবনযাত্রা 

১. কাযলা দপুঁপয়ে 

মাটিে নীযচ,গ াযছে,

ককািযেগযিয়াযলে,

ফািযল 

 ৃহযেে বাদ়েে 

খাবােিাবাে, দচদন দমটি। 

দবষাক্ত নয়, কম 

কাম়োয়, িলযবুঁযে 

থাযক, দনযেযিে কাযেই 

বযস্ত থাযক। ক্ষদে কযে না 

সঞ্চয়ী। 

২. লাল দপুঁপয়ে মাটি 

 

দমটি োেীয় কে-ককাযনা 

দ্রবয খায়। 

১দবষাক্ত, কাম়ে দিযল 

জ্বালা কযে। িলযবুঁযে খািয 

সংগ্রহ কযে।  যেে 

মােযযম কো াযো  োযখ। 

৩. কেয া দপুঁপয়ে 

  মাটিে নীযচ  েত 

 

দমটি োেীয় দ্রবয এবং 

মানুযষে কে-ককাযনা খািয 

মৃে েীবেন্তু। 

একযে থাযক, দিকাে েযে। 

আকাযে বয়ো এবং 

কাযলা েয ে খািয কো া়ে 

কযে  যেত েমা কযে। 

 

১০.৫ এ টি েোে পপিঁপড়ে ও এ টি  োড়েো পপিঁপড়ের িড়ধ্য  োল্পপন  এ টি  ড়থোপ থন রচনো  ড়রো। 

উত্তর। মনষ্ট্রজ কষ্ট্ররা । 


