
 

 

ফ াঁকি 

র জকিশ  র পট্টন য়ি 

১১ র জকিশ  র পট্টন য়ি কি ন্ ভ ষ র কেখি? 

উত্তর। রাজকিশ ার পট্টনায়ি ওক়িয়া ভাষার লেখি। 

১.২ ত র কেখ  দটুি গশের বইশয়র ন ম কেশখ । 

উত্তর। তার লেখা দুটি গশের বই হে ‘তুঠ পাথর’ এবং ‘ভ়িাঘর'। 

২, সকিকবশেদ ির ; সশেহ, আশেি, প্রশতেি, সম্পূর্ ণ, কনরপর ধ, দবু ণে। 

উত্তর। সশেহ-সম্ + লদহ, 

আশেি—আে + এি,  

প্রশতেি—প্রকত + এি, 

সম্পূর্ ণ—সম্ + পূর্ ণ,  

কনরপরাধ—কনিঃ + অপরাধ,  

দুব ণে—দুিঃ + বে। 

৩, প্রকত ব্দ কেশখ ত  কদশয় ব িেরচন  ির : 

বাক়ি, লেশে, রাস্তা, পাথর, গাে, বনু্ধ, নদী। 

উত্তর। ব ক়ি—গৃহ—রশম  বাবুর বসত গৃহ অজয় নদীর তীশর অবকিত। 

কেশে-পুত্র-পুত্র ও িনো সন্তাশনর মশধে লিাশনা লভদাশভদ িরা উকিত নয়। 

র স্ত --স়িি— ীতিাশে স়িশির পাশ  থািা গােগুকের পাতা ধুশোয় লেশি লগশে। 

প থর—প্রস্তর–আকদম মানুষ প্রস্তশরর হাকতয়ার বেবহার িরত। 

গ ে-বৃক্ষ-বৃক্ষ আমাশদর নানা উপিার িশর। 

বিু-কমত্র—তার কববাশহ পাত্র কমত্র সিেশি কনমন্ত্রর্ জাকনশয়শে। 

নদী—তটিনী—বষ ণায় তটিনী ফুশে লফেঁ শপ উশঠশে। 

৪. নীশচর ব িেগুকে কথশি সম কপি  ও অসম কপি  ক্রিয়  কবশে কনশয় কেশখ  : 

উত্তর। ৪.১ এিুিু জকম খাকে র খ  য ি। 

(সমাকপিা ক্রিয়া), 



 

 

৪.২ আশগ গাে ে গ ব। 

(সমাকপিা ক্রিয়া) 

৪.৩ লিাদে ে গশব। বাইশরর লিাদে এশস ঘশর ঢুিশব। 

(সমাকপিা ক্রিয়া), (সমাকপিা ক্রিয়া) 

৪.৪ মাশয় লপাশয় ঘশরর কভতশর চশে কগে কবশ ষ আশোিনার জনে। 

(অসমাকপিা ক্রিয়া) (সমাকপিা ক্রিয়া) 

৪.৫ সিাশে লগাপাে আর লগাপাশের ম  উশে প্রথশমই লগে আমগাে কদখশত, গাে কনকতশয় পশ়িকন লতা। 

(অসমাকপিা ক্রিয়া) (সমাকপিা ক্রিয়া) (অসমাকপিা ক্রিয়া) (অসমাকপিা ক্রিয়া) (সমাকপিা ক্রিয়া) 

৫। সিম ণি ও অিম ণি ক্রিয়  কচকিত ির : 

৫.১ বাবা আমগাে কনশয় পাকিশের িাশে ে গ শেন। 

(সিম ণি ক্রিয়া) 

৫.২ খুব হশয়শে মা আর লেশের এিই রিম বুক্রি। 

(অিম ণি ক্রিয়া) 

৫,৩ আপন লিোশতই গােটি কবশ়িশে। 

(অিম ণি ক্রিয়া) 

৫,৪ জে কদওয়  হে। 

(সিম ণি ক্রিয়া) 

৬. গে কথশি কবশে কনশয় প াঁচটি অনুসগ ণ কেখ। কসই অনুসগ ণগুকে কয শগ স্ব ধীন ব িেরচন  ির । 

কদশয়, কথশি, হশত, সশে, জনে। 

উত্তর কদশয় – লস কনশজর হাত কদশয় প্রসাদ কবতরর্ িরে। 

লথশি—মা োদ লথশি শুিশনা জামা তুশে আনশেন। 

হশত—লসখান হশত লস লেশন যাত্রা িরশব। 

সশে— অসৎ বেক্রির সশে কম শত লনই। 

জনে— তা়িাতাক়ি বাক়ি না কফরশে মা আমার জনে কিন্তা িরশবন। 

৭. নীশচর কবশ ষে  ব্দগুকেশি কবশ ষর্ এবং কবশ ষর্  ব্দগুকেশি কবশ শষে রূপ ন্তকরত ির : 



 

 

জ হ জ, গ ে, কপ ষ, ঝ়ি, পক্রিম। 

উত্তর| 

কবশ ষে- কবশ ষর্ 

জাহাজ-জাহাজী 

ঝ়ি-লঝাশ়িা 

গাে-লগশো। 

পক্রিম-পক্রিমা 

লপাষ-লপাষা 

৮. নীশচর প্রশ্নগুকের িশয়িটি ব শিে উত্তর কেশখ  : 

৮.১ িিি কি ন নদীর তীশর অবকিত? ওক়ি  র আরও এিটি নদীর ন ম কেখ। 

উত্তর। ওক়ি ার িিি  হর মহানদীর তীশর অবকিত। ওক়ি ার অপর এিটি নদী হে মহানো। 

৮.২ কগ প শের ব ব  প্রথশম কিন ব গ শন ফুেগ ে ে গ শত চ নকন? 

উত্তর। লগাপাশের লিনা জকম মাটি লবশে এবং তা ফুেগাে োগাশনার পশক্ষ অনুপযুি। এো়িাও লসখাশন জে লদবার অসুকবধা 

থািায় লগাপাশের বাবা প্রথশম বাগাশন ফুেগাে োগাশত িানকন। 

৮.৩ আমগ শে কিন কেশি  কদশত হশয়কেে ? 

উত্তর। যুশির সময় লবামার হাত লথশি বা েঁিার জনে লেঞ্চ লখা েঁ়িা হশয়কেে আমগােটির লগা়িা পয ণন্ত। লগা েঁ়িা আেগা হশয় যাওয়ার 

ফশে গােটি দুব ণে হশয় পশরকেে ও পূব ণ কদশি  ঝুশি পশ়ি। লসজনেই আমগাশে লঠশিা কদশত হশয়কেে। 

৮.৪ গ েটিশি উইশয় কখশয় কফেে িীভ শব? 

উত্তর। কপপশ়ি মারার জনে গাশের লগা়িায় লগাপাে ওষুধ প্রশয়াগ িশরকেে। কিন্তু গাশের লগা়িায় কপপশ়ি কেে না , কেে 

উইশপািা।কপেঁপশ়ি না থািার  ফশে উইশপািা গােটিশি লখশয় লফশেকেে। 

৮.৫ গে অনুস শর িিশির খবশরর ি গশজ আমগ েটিশি কনশয় িী সংব দ কবকরশয়কেে? 

উত্তর। িিি  হশর প্রিাকরত সংবাদপশত্র প্রিাক ত হশয়কেে লয অধ ণরাশত্র প্রিণ্ড ঝ়িবৃটের ফশে  হশরর মশধে পুরী ঘাশি আমগাে 

উপশ়ি পশ়ি কগশয়শে। অথ ণাৎ আমগােটির মতুে সংবাদ সংবাদপশত্র প্রিাক ত হশয়কেে। 

৯. নীশচর প্রশ্নগুকের উত্তর কনশজর ভ ষ য় কেশখ  : 

৯.১‘এিিু জকম খ কে র খ  য ি’-প্রস্ত বটি কি কদশয়কেশেন? কিন কতকন এমন প্রস্ত ব কদশয়কেশেন? 

উত্তর। রাজকিশ ার পট্টনায়শির লেখা ‘ফােঁকি’ গে লথশি  আশোিে অং টি লনওয়া হশয়শে। এই প্রস্তাব কদশয়কেশেন লগাপাশের 

বাবা। 



 

 

 আিশ া িািা গুন্ঠ দশর জকম কিশন বাক়ি বানাবার সময় কতকন কিেু ফা েঁিা জায়গা রাখার প্রস্তাব কদশয়কেশেন। কতকন খাকে 

জায়গায় কিেু গােপাো োগাবার ইচ্ছা িশরকেশেন।  

৯.২ “কগ প ে মুখ তুশে সকিগ্ধভ শব ব ব র মুশখর কদশি ত ি ে”—ত র এই সশেশহর ি রর্ িী? 

উত্তর। লগাপাশের বাবা জাকনশয়কেশেন লয কতকন কবকরবাটির বাগাশন েোং়িা আশমর িেম িরা এিটি গাে োকগশয়কেশেন। লসই 

গােটি লিমন ধরশনর িেম, তা ভাশো ভাশব নতুন জায়গায় সশতজভাশব হশব কিনা লস কবষশয় সশেহ লপাষর্ িশর লগাপাে তার 

বাবার মুশখর কদশি তাকিশয়কেে। 

৯.৩ “তুই িরকব ব গ ন!”—ব ব  কিন এমন মন্তবে িশরন? 

উত্তর। বাগান িরার জনে তার কপেশন পকরশ্রম িরার প্রশয়াজন হয়। লগাপাশের বাবা তার পুশত্রর আেশসের বোপাশর সব কিেু 

জাশনন। তাই বাগান িরার প্রস্তাশব বাবা কিেুিা কবক্রিত হন। লস লিাশনাকদন কনশজর হাশত জে তুশে স্নান পয ণন্ত িশরকন তাই লসই 

লবশে মাটি যুি অঞ্চশে ফুে গাে োকগশয় লরাজ তার পকরিিণা িশর লগাপাে বাগান ততরী িরশব এই প্রসশেই তার বাবা এমন 

মন্তবে িশরন। 

৯.৪ “গ েি শি আর দ'ুহ ত কভতশর ে গ শে িত ভ শে  হত।”—কি ন্ গ ে? কিন বক্ত র এমন মশন হশয়শে? 

উত্তর। এখাশন লগাপাশের বাবার োগাশনা িেশমর আমগাশের িথা বো হশয়শে। 

এখাশন বিা লগাপাশের এমন মশন হবার অশনিগুকে িারর্ আশে। গাে যখন বশ়িা হশব তখন তার ডােপাো বাক়ির পােঁকিে 

অকতিম িশর বাইশর িশে যাশব। তখন বাইশরর ডাশে হওয়া আম পা়িার লেশেরা সব লপশ়ি লনশব। ফশে বাইশরর প্রকতশব ীশদর 

সশে ঝগ়িা হবার সম্ভাবনা বা়িশব। তাই তার মশন হশয়শে গােটিশি আর এিিু কভতশরর কদশি োগাশে ভাশো হত। 

৯.৫ আমগ েটি িীভ শব কগ প েব বুর ব ক়ির কন  ন  হশয় উশেকেে? 

উত্তর। লগাপাো বাবু লয অঞ্চশে থািশতন লসখাশন রুক্ষ পকরশবশ র জনে অকধি আমগাে কেে না। তাই এোিার এিি 

আমগােটি লগাপােবাবুর বাক়ির লিনার এিিা কন ানা হশয় উশঠকেে। যখন লগাপােবাবুশি লিউ তার বাক়ির টঠিানা ক্রজজ্ঞাসা 

িরত তখন কতকন তাশদর বেশতন িাঠশজাক়ি নদীর ধাশর, পুরীঘাি পুকে  ফােঁক়ির পক্রিশম পােঁকিশের মশধে আমগাে থািা বাক়িিাই 

তার বাক়ি। 

৯.৬ গ েটি িীভ শব ত শদর স হ যে িশরকেে বুক্রঝশয় কেখ। 

উত্তর। লগাপােবাবুর বাক়ির পাহারাদার রূশপ আমগােটি পকরকিত কেে। লয তার সবুজ পাতার মাধেশম গ্রীশের দাবদাহশি 

প্রকতশরাধ িরত। িাঠশজাক়ি নদীর কদি লথশি লধশয় আসার বাকের ঝাপিা লয তার লদহ কদশয় প্রকতশরাধ িরত। লগাপাশের 

সমবয়সী বনু্ধরা লসই আমগােতোয় কবশ্রাম কনত এবং গােটির প্র ংসা িরত। কবশয়বাক়ি, পুশজা এবং অনুষ্ঠাশনর জনে 

প্রশয়াজনীয় আমপাতা বা ডাে কেশ়ি লনওয়ার অতোিার লস িুপিাপ সহে িরত। 

৯.৭ আমগ েটিশি কিশর ব ক়ির সিশের অনুভূকতর প্রি   গশে িীভ শব েক্ষ ির  য য় ? 

উত্তর। লগাপােবাবুশদর বাক়ির আমগােটিশি বা়িীর এি সন্তাশনর মতই লবশ়ি উশঠকেে। লিউ পাতার জনে এশে িকিপাতা 

ভাঙশত কনশষধ িরশতন। সিশেরই ভাবনা িশব আমগাশে আম হশব। আমগাশে যখন মুিুে এে তখন সিশের কিন্তা যকদ 

িুয়া ার জনে সব মুিুে ঝশর যায়। পরবতীিাশে যখন আম ফেে তখন সিশে লরাজ গুশর্ লদশখ িতগুকে আম হশয়শে। 

দুপুরশবো পাো িশর পাহারা কদশয় সিশে লেশেশদর লথশি আমগুকেশি রক্ষা িশর। এমকনভাশব আমগােটি বাক়ির প্রকতটি 

মানুশষর আপনজন হশয় উশঠকেে এবং সিশেই আমগােটির প্রকত সতিণ দৃটে রাখত। 

৯.৮ “কসই কদন কথশি গ ে কহশে পশ়িশে পুরকদশি”—কি ন্ কদশনর িথ  বে  হশয়শে? গ েটি কহশে প়ি র ি রর্ িী? 

উত্তর। আশোিে অংশ  যুশির কদশনর িথা বো হশয়শে।  



 

 

লবামার হাত লথশি বািশত সরিার লথশি লেঞ্চ িািা হয় যা আমগােটির লগা়িা পয ণন্ত িািা হশয়কেে। এেঁর ফশে গাশের লগা েঁ়িা 

আেগা হশয় যাওয়ায় গােটি দুব ণে হশয় পশ়ি। তাই গােটি পূব ণকদশি লহশে পশ়িকেে। 

৯.৯ “টেি বিুর মতই গ ে সব িথ  েুকিশয় করশখশে।”—গ েটি িীভ শব  কগ প শের বিু হশয় উশেকেে? 

উত্তর। আমগােটি পাতা ফে ও োয়া কদশয় অশনি উপিার িরত,তাই সামানে যশের বদশে লস লগাপাশের বেধ ুহশয় 

উশঠকেে।  

সমশয়র বেবধাশন আমগােটি রাস্তার উপর অশনিিা ঝুেঁ শি পশ়িকেে। পথিেকত মানুষজন আমগােটির ওই অবিায় অসুকবধায় 

প়িত। তাশদর মাথায় আমগাশের ডােপাো োগত। বৃটে হবার পর পাতার জশে মানুষজশনর  রীর কভশজ লযত। তাই লগাপাশের 

মা বার বার মানা িরা স্বশেও লস আমগাশের িটি লোি ডাে লিশি লফশে। গাে কিন্তু এই িথা িারও িাশে প্রিা  িশরকন বরং 

বেধুর মতই লসই ডাে িািার কিহ্ন লস তার পাতার আ়িাশে েুকিশয় লরশখকেে। 

৯.১০ কবকভন্ন ঋতুশত আমগ েটির কয েকব গশে ফুশি উশেশে ত  আশে চন  ির। 

উত্তর। গ্রীেিাশে আমগােটি গরম বাতাস এবং নদীর কদি লথশি আসা বাকের ঝ়িশি প্রকতশরাধ িশর। ক্লান্ত পকথশি োয়া কদশয় 

তাশদর ক্লাকন্ত দরূ িশর। বষ ণার সময় গাশের পাতা বৃটের জশে কভশজ যায় তখন লবশন বউ এশস গাশে বাসা বাশধ। গাশের ফে 

সবুজ রশের আর িািশে লগকর মাটির রে লদখা যায়। বসন্ত িাশে ঝ়ি লথশি সামশে উশঠ গাে মুিুশে ভশর ওশঠ। পাকখ আর 

িাঠ কব়িােী তার ডাশে ডাশে লখশে আর বাসা বাশধ। 

৯.১১ গ েটি িীভ শব পকরব শরর সিেশি ফ কি কদশয় চশে কগে ? 

উত্তর। আষাঢ় মাশসর প্রবে ঝ়ি এিকদন কনরীহ আমগােটিশি ক ি়ি সহ উপশ়ি কদে। লগা়িায় লেঞ্চ লখা়িার ফশে গাে দবূ ণে 

হশয় পূব ণ কদশি ঝুশি পশ়িকেে। উইশপািার দে তার লগা়িার এিিা কদিশি লখশয় লপশেকেে। ফশে নানা কদি লথশিই লস দুব ণে 

হশয় পশ়িকেে।রাশতর অন্ধিাশর িারও ক্ষকতসাধন না িশর আমগাে অজস্র মানুশষর িৃকতশি আেঁিশ়ি ধশর ফাকি কদশয় মৃতুেমুশখ 

পকতত হে। বা়িীর লোি তাশদর এিজন কনব ণাি কিন্তু উপিারী সদসেশি হারাে। 

 


