
 

 

মাটির ঘরর দেযালচিত্র 

তপন কর  

১.১ দলখক তপন কররর দলখা একটি বই এর নাম দলখ। 

উত্তর। চিত্রচিল্পী তপন কররর লেখা একটি বই এর নাম ছচব আকঁরত লিখা। 

১.২ পাঠ্যরিনাাংশটি দকান্ চবষরয দলখা ? 

উত্তর। আমারের পাঠ্যরিনাটির চবষয়বস্তু হে মাটির ঘররর লেয়ারে ছচব আকঁা। 

২. টঠ্ক শব্দটি দবরে চনরয দলখ : 

২.১ লেয়ােচিত্র এরঁক থারকন সাধারণত গ্রারমর (পুরুরষরা/দমরযরা/বােরকরা)। 

২.২ মূেত (বৃত্তাকার/সরেররচখক/জ্যাচমচতক) আকার আচিত বণ ণসমা লবরিই রচিত হয় সাওঁতাচে লেয়ােচিত্রণ। 

২.৩ সাধারণত মাটি লথরক (েফুি/িারফুি/আিফুি) পর্ ণন্ত উচ্চতায় চিত্রণটি চবস্তৃত হয়। 

২.৪ (িােুকটিরক/পদ্মটিরক/ ল াোপটিরক) মানভূম লেয়ােচিরত্রর প্রতীক বো হয়। 

৩. পাঠ্ দেরক একই অরে ের শব্দ খুুঁরজ্ চনরয দলরখা : েচব, দজ্াগাড়, পঙ্কজ্, পুষ্প, মাটি। 

উত্তর। ছচব—চিত্র, ল া াড়—সংগ্রহ, পঙ্ক —িতেে/পদ্ম, পুষ্পফুে, মাটি—মৃচত্তকা। 

৪. নীরির চবরশষয শব্দগুচলরক চবরশষণ এবাং চবরশষণ শব্দগুচলরক চবরশরষয রূপান্তচরত করার  : 

দ ৌরগাচলক, চনব োিন, অঞল, রিনা, অলাংকার, জ্যাচমচত। 

চবরশষয   চবরশষণ       

ভূর াে লভৌর াচেক 

রিনা রচিত 

চনব ণািন চনব ণাচিত 

অেংকার অেংকৃত 

অঞ্চে আঞ্চচেক 

 যাচমচত  যাচমচতক 

 

৫. দতামারের এই পাঠ্যাাংশ দেরক েটুি জ্টিল বাকয দলরখা যারা যুক্ত আরে দযমন-দতমন’, চেরয। এ োড়া, যচে-তরব’, 

‘যখন-তখন’, ‘দয-দে’, ‘দযখারন-দেখারন’, ‘দযচেন-দেচেন ইতযাচে বযবহার করর একটি করর জ্টিল বাকয দলরখা। 

উত্তর। দযমন-দতমন—(১) লসই চিত্ররণর চবষয়বস্তু লর্মন চনর রা চনব ণািন কররন, লতমচন তার উপাোনও চনর রাই সংগ্রহ 

কররন। 

(২) এরত লর্মন লেখা র্ায় িওড়া রটিন চফরতর মরতা সমান্তরাে লরখা লতমচন থারক িতুরকাণ ও ত্রত্রভুর র ছড়াছচড়। 

• *যচে-তরব—র্চে তুচম আমার বাচড় আরসা তরব র্াব। 

• *যখন-তখন—চবনা অনুমচতরত র্খন-তখন অচফস ঘরর প্ররবি করা অনুচিত। 

• *দয-দে-আনন্দবাবু লর্ লস লতা নন, চতচন গ্রারমর প্রধান। 

• *দযখারন-দেখারন—লর্খারন লসখারন ময়ো লফেরে লরা  ছড়ায়। 

• *দযচেন-দেচেন—লর্চেন আমার হাসপাতাে লথরক ছুটি হে, লসচেন আচম হাফঁ লছরড় বািঁোম। 

৬, নীরির বাকযগুচল জু্রড় একটি বারকয পচরণত করর : 

৬, ১ এই মাটির রাং ঈষৎ হচরদ্রা । এই মাটির রাং ঈষৎ োোরি। 

উত্তর। এই মাটির রং ঈষৎ হচরদ্রাভ এবং ঈর্ৎ সাোরি। 

৬.২ েরূ দেরক েৃশয চহোরব মানানেই হওযা িাই। এই ারবই দেযালগুচল চনব োিন করা হয। 

উত্তর। লেয়ােগুচে চনব ণািন করার সময় েূর লথরক েৃিয চহসারব মানানসই হবার চবষরয় লখয়াে রাখা হয়। 

৬.৩ ঘররর িতুষ্পশ ে চঘরর োরক একটি দবচে। তার রাং কারলা। 

উত্তর। ঘররর িতুষ্পি ণ চঘরর থাকা লবচেটি কারো রং এর হয়। 

৬.৪ বাাংলার কৃচষজ্ীবী েমারজ্র চকেু প্রািীন উৎেব আরে। এগুচল হল দগা-বন্দনা, কড়াখুুঁিা, দগারুখুিা প্র ৃচত। 



 

 

উত্তর। বাংোর কৃচষ ীবী সমার র প্রািীন উৎসবগুচের মরধয ল াবন্দনা, কঁড়াখুিঁা, ল ারুখুিা ইতযাচে অনযতম। 

৭. নীরির প্রশ্নগুচলর উত্তর চনরজ্র  াষায দলরখা : 

৭.১ দতামার জ্ানা দকান্ অঞ্চরলর দলাকেমারজ্ দেযারল েচব আুঁ কার িল আরে? 

উত্তর। পত্রিমবরের পুরুচেয়া, বাকুঁড়া ও লমচেনীপুর ল োয় এবং তৎসংেগ্ন অঞ্চরে লোকসমার র লেয়ারে ছচব আকঁার িে 

আরছ। 

৭.২ মান ূম দজ্লা োংলগ্ন আর দকান্ দকান্ দজ্লায দেযাল চিত্রণ হরয োরক? 

উত্তর। মানভূম ল ো সংেগ্ন বধ ণমান ল োর পত্রিমাংরি, বীরভূম ল োয় এবং বাকুঁড়া ও লমচেনীপুররর চকছু অঞ্চরে লেয়াে 

চিত্ররণর িে আরছ। 

৭.৩ মান ূম দজ্লায দকান্ দকান্ আচেবােী দগাষ্ঠীর বাে? 

উত্তর। মানভূম ল োয় মূেত সাওঁতাে, লহা, ভূচম , মুন্ডা, ওঁরাও, লখচড়য়ৎ িবর, লকাে ইতযাচে আচেবাসী ল াষ্ঠীর বাস আরছ। 

৭.৪ মাটির দেযাল চিত্রগুচল োধারণত দকান্ দকান্ উৎেরব আুঁ কা হয ? 

উত্তর। বািাচের লিষ্ঠ উৎসব েু ণাপূ া, কােীপূ া এবং েীপাবচে উৎসবরক লকন্দ্র করর মাটির বাচড়র লেয়ারে চিত্রগুচে আকঁা 

হয়। 

৭.৫ দেযাল চিত্র করার জ্নয কী কী উপাোন বযবহৃত হয? 

উত্তর। লেয়াে চিরত্র রং ফুটিরয় লতাোর  নয োেরি ল রুয়া মাটি এবং চ চরফে বযবহৃত হয়। 

৭.৬ দকান্ চতচেরত কৃচষজ্ীবীরা কী ারব তারের গৃহেজ্জা করর তা দলরখা। 

উত্তর। কাচতণক মারসর অমাবসযা চতচথরত বা কােীপূ ার সময় কৃচষ ীবীরা তারের ঘরবাচড় পচরকার পচরচ্ছন্ন করর লতারে। তারা 

তারের ঘরবাচড় লমরামত করর লেপারপাছা করর। পচরকার  ৃহােরন ের া, উঠ্ান, ল াহাে, ধারনর ল াো এবং মূে বাস ৃহরক 

চবচিত্র বরণ ণর আল্পনার মাধযরম সাত্র রয় লতারে সুন্দর করর। 

৭.৭ দকান্ দকান্ জ্াচতর দেযাল চিরত্রর োধারণ লক্ষণ পদ্ম ? 

উত্তর। ভূচম , কুচম ণ বা অনযানয  াচতর আচেবাসীরা লেয়াে চিরত্রর সাধারণ েক্ষণ চহসারব পদ্মরক বযবহার করর। 

৭.৮ েরুধমাটির ওপর কী ারব চিত্রণ করা হয ? 

উত্তর। সাো লবরেমাটিরক আমরা েুরধমাটি বরে থাচক। অতযন্ত মসৃণভারব লেপারপাছা করা লেয়ারে লবরেমাটির চভর  প্ররেপ 

ো ারনা হয়। তার উপর হারতর আিুরের ড া বযবহার করর ো  লিরন চিত্রণ করা হরয় থারক। 

৭.৯ দমারগঝুুঁ টির িালচিরত্র আর কী কী নকশা োরক? 

উত্তর। লমার ঝঁুটির িােচিত্ররক মাঝখারন লররখ তার ধারর ধারর সার চেরয় সূর্ ণ, পদ্ম, ইস্কাবন, হরতন, সাধারণ েতাপাতা, পাচখ, 

মযূ়র, ইতযাচের নকিা আকঁা হয়, িােচিত্রটিরক আরও সুন্দর করর লতাোর  নয। 

 


