
 

 

আর্শীবাদ 

দক্ষিণারঞ্জন ক্ষিত্র িজুিদার 

 

১.১ দক্ষিণারঞ্জন ক্ষিত্র িজুিদারকে সবকেক়ে ববক্ষর্শ েী আের্ ষণ েরত? 

উত্তর। রূপকথা, উপকথা এবং ল াককথার গল্প দক্ষিণারঞ্জন ক্ষিত্র িজিুদারকক সবকেক়ে লবক্ষি আকর্ ষণ করত। 

 

১.২ ক্ষতক্ষন ক্ষর্শশুসাক্ষিকতের বোন ্পরুস্কাকর পুরসৃ্কত িক়েক্ষিকেন? 

উত্তর। ক্ষতক্ষন বঙ্গী়ে ক্ষিশু সাক্ষিতয পক্ষরর্দ লথকক ভুবকনশ্বরী পদকক পুরসৃ্কত িক়েক্ষিক ন। 

 

২. নীকের প্রশ্নগুক্ষের এেটি বাকেে উত্তর দাও : 

২.১ বনো়ে প্রেৃক্ষতর রূপ বেিন ি়ে? 

উত্তর। বনযা িক  প্রকৃক্ষতর োক্ষরক্ষদকক জক  ডুকব যা়ে। 

২.২ ক্ষপিঁপক়ে বোথা়ে আশ্র়ে ক্ষনক়েক্ষিে ? 

উত্তর। বনযার সি়ে ক্ষপিঁপক়ে একটি ঘাকসর পাতার নীকে আশ্র়ে ক্ষনক়েক্ষি । 

২.৩ বৃটির সিক়ে গাকির পাতা োিঁপক্ষিে বেন? 

উত্তর। বৃটির সি়ে বাতাস ও জক র প্রব  ঝাপিা়ে গাকির পাতারা ক্ষনকজকদর সাি াকত না লপকর কািঁপক্ষি ।  

২৪ ক্ষপিঁপক়ে ক্ষনকজকে বািঁোবার জনে েী েরে?  

উত্তর। ক্ষনকজকক বা িঁোবার জনয ক্ষপিঁপক়ে ঘাকসর পাতার ক্ষিরা আিঁকক়ে ধকর ঝুক  থাক । 

২.৫ ক্ষপিঁপক়ে েখন “বাপ। বািঁেকেি" বকে উঠে?  

উত্তর। বৃটি একিু কিক  ঘাকসর পাতা লসাজা িক়ে দা িঁ়োক  তখন ক্ষপিঁপক়ে "বাপ বা িঁেক ি" বক  উঠ । 

২.৬ জে বেিন র্শকে বিকস উকঠক্ষিে?  

উত্তর। খ খ  িব্দ ককর জ  লিকস উকঠক্ষি । 

২.৭ বুে বেকে ক্ষনশ্বাস প়েে ক্ষপিঁপক়ের।" বেন এিন িে?  

উত্তর। ক্ষপিঁপক়ে যখন বৃটির কাি লথকক শুন  লয িরৎকা  এক  ঘাস লথককই কািফু  লফাকি তখন ক্ষপিঁপক়ে ক্ষনকজকক 

তুচ্ছ িকন কর  এবং তার বুক লভকে ক্ষনশ্বাস প়ে ।  

২.৮ “র্শরকতর আর্শীব ষাদ বতািাকদরও উপকর পরুে।"—বে এিনটি োিনা েকরক্ষিে? 

উত্তর। িরকতর আকাকি লিঘ লককি লগক  সূয ষ কািনা ককরক্ষি  লযন িরকতর আিীব ষাদ সকক র উপর ঝকর পক়ে।  

 

৩। নীকের বােেগুক্ষে বথকে সিাক্ষপো ও অসিাক্ষপো ক্রি়ো ক্ষেক্ষিত েকর বেকখা : 

৩.১ বর্ ষা খুব বনকিকি। 

                      (অসিাক্ষপকা ক্রি়ো) 

৩.২ ভাই, লজাকর আিঁ েক়ে ধকরা। 

               (অসিাক্ষপকা ক্রি়ো) (সিাক্ষপকা ক্রি়ো) 

৩.৩ এক লিাক জ  বখক়ে ক্ষপিঁপক়ে আর ক্ষকিু বেকত পারকে না।  

              (অসিাক্ষপকা ক্রি়ো)                (অসিাক্ষপকা ক্রি়ো) (সিাক্ষপকা ক্রি়ো) 

৩.৪ বৃটির লফা িঁিার ঘাক়ে পাতািা লবাধ ি়ে এক্ষেক়ে প়েকব জকে। 

                                         (সিাক্ষপকা ক্রি়ো) (অসিাক্ষপকা ক্রি়ো) (সিাক্ষপকা ক্রি়ো) 

৩.৫ ক্ষিউকর পাতা ব ক -ভাই। লতিন কথা ববাকো না। 

                                                                    (সিাক্ষপকা ক্রি়ো) 



 

 

 

8. সেি ষে ও অেি ষে ক্রি়ো ক্ষেক্ষিত েকরা :  

৪.১ সারা ক্ষদনরাত খাটি। (অেি ষে ক্রি়ো) 

৪.২ আিরা যাই, আক্ষস, লদক্ষখ। (অেি ষে ক্রি়ো) 

৪.৩ ঘাকসর পাতািা লসাজা িক়ে দা িঁক্ষ়েক়েকি। (অেি ষে ক্রি়ো)  

৪.৪ এ জ  কী ককর পার িব? (সেি ষে ক্রি়ো) 

৪.৫ পৃক্ষথবী লতািার িকব। (সেি ষে ক্রি়ো)  

 

৫. সক্ষি ক্ষবকেদ েকরা : ক্ষনশ্বাস, বৃটি, ক্ষনশ্চ়ে, আিীব ষাদ। 

উত্তর। ক্ষনশ্বাস ক্ষনিঃ + শ্বাস।  

বৃটি-বৃর্্ + ক্ষত।  

ক্ষনশ্চ়ে—ক্ষনিঃ + ে়ে।  

আিীব ষাদ—আক্ষিিঃ + বাদ। 

 

৬. নীকের র্শেগুক্ষে বথকে উপসগ ষ পৃথে েকরা এবং তা ক্ষদক়ে দটুি নতুন র্শে ততক্ষর েকরা : 

ক্ষবকদি, দুভষাগয, অনাবৃটি, সুক্ষদন, ক্ষনভষ়ে।  

ক্ষবকদর্শ = ক্ষব + লদি = 

ক্ষব= ক্ষব + কার = ক্ষবকার,  ক্ষব=ক্ষব + োর = ক্ষবোর 

দেুষাগে =  দিুঃ + ভাগয   

 দুিঃ=  দিুঃ+ আোর= দুরাোর,  দুিঃ + িাসন = দুিঃিাসন  

অনাবৃটি =অনা + বৃটি  

অনা= অনা +আোর = অনাোর, অনয + আবিয = অনাবিযক 

সুক্ষদন = সুক্ষদন = স ু+ ক্ষদন  

 সু = সু + ক্ষবোর = সুক্ষবোর, সু + সি়ে =সসুি়ে 

ক্ষনেষ়ে =ক্ষনিঃ + ভ়ে  

 ক্ষনিঃ= ক্ষনিঃ + আকার = ক্ষনরাকার, ক্ষনিঃ + ক্ষবোর ক্ষনক্ষব ষোর  

 

৭. নীকের ক্ষবকর্শর্ে র্শেগুক্ষেকে ক্ষবকর্শর্কণ রূপান্তক্ষরত েকর বেকখা : 

অক্ষপ্র়ে, িরীর, িরৎ, িুখ, ফু  

ক্ষবকর্শর্ে ক্ষবকর্শর্ণ 

আশ্র়ে আক্ষশ্রত 

িরৎ িারদী়ে 

ফু  ফুক র 

িরীর িারীক্ষরক 

িুখ লিৌক্ষখক 

 

৮. বোখ র্শেটিকে দটুি আোদা অকথ ষ বেবিার েকর পথৃে বােেরেনা েকরা :  



 

 

উত্তর। লোখ–েিু—লোখ ক্ষদক়ে আিরা সবক্ষকিু লদখকত পাই। 

লোখ-নজকর রাখা— ক্ষিশুটিকক  লোকখ লোকখ লরকখা, ও খুব দুরন্ত। 

 

৯. নীকের বােেগুক্ষের উকের্শে ও ক্ষবকধর অংর্শ োগ েকর বদখাও : 

উত্তরিঃ  

 
উকের্শে  ক্ষবকধ়ে 

৯.১ আিরা সা িঁতার জাক্ষন। 

৯.২ 

বর্ ষাকতও ক্ষপিঁপক়ের 

িুখ শুক্ষকক়ে লগ । 

৯.৩ আিরা  ( উিয) 

লিকর্ আবার লসই 

গকতষই ঢুক্ষক ক্ষগক়ে। 

৯.৪ জ  

খ খ  ককর লিকস 

উঠ । 

৯.৫ পৃক্ষথবী সবারই লিাক।  

 

১০, ক্ষনকদষর্শ অনুসাকর উত্তর দাও : 

১০.১ আিরা সািঁতার জাক্ষন। আিরা িািঁিকত জাক্ষন।  এএবং ক্ষদক়ে দটুি বােেকে যুক্ত েকরা) 

উিঃ আিরা সা িঁতার এবং িা িঁিা দুকিাই জাক্ষন। 

১০.২ বতািরা পৃক্ষথবীর উপকর িাকসা, ফুেিুে বফািাও। ( দটুি বাকেে বেকে বেকখা) 

উিঃকতািরা পৃক্ষথবীর উপকর িাকসা। লতািরা ফু িু  লফািাও। 

১০,৩ বর্ ষা খবু বনকিকি। নীকেও বান বেকেকি। এ যখন, তখন ক্ষদক়ে বােে দটুিকে যকু্ত েকরা) 

উিঃযখন বর্ ষা খুব লনকিকি তখন নীকেও বান লডকককি। 

১০,৪ আিরা ন়েকতও পাক্ষরকন ক্ষেন্তু বোকনারেকি শু়ে-িু়ে বা়োই। এ ক্ষেন্তু অবে়ে ক্ষদক়ে বােে দটুিকে যকু্ত 

েকরা) 

উিঃআিরা ন়েকতও পাক্ষরকন। লকাকনারককি শু়ে-িু়ে বা়োই। 

১০.৫ এে ব াে জে বখে এবং ক্ষপপক়ে ক্ষেিু বেকত পারকে না। এ  এবং অবে়েটি তুকে বােে দটুিকে যুক্ত েকর 

বেখ) 

উিঃএক লঢাক জ  লখক়ে ক্ষপপক়ে ক্ষকিু ব কত পারক  না। 

১১. নীকের প্রশ্নগুক্ষের েক়েেটি বাকেে উত্তর দাও : 

১১.১ পাঠোংকর্শ বোন্ বোন্ ঋতুর প্রসে রক়েকি? প্রক্ষত বিকত্র এেটি েকর উদািরণ পাঠ বথকে খুিঁকজ 

ক্ষনক়ে বেখ। 

উত্তর। আিাকদর পাঠযাংকি বর্ ষা এবং িরৎ ঋতুর প্রসঙ্গ আকি। 

বর্ ষা ঋতুর উদািরণ : বর্ ষা খুব লনকিকি। নীকেও লডকককি বান। জক  লদি থই থই করকি। 

র্শরৎ ঋতুর উদািরণ : িরকত লেক়ে লদক্ষখ, তারাই কািবন িক়ে িাসকি। 

১১.২ পাতা গাকির েী প্রক়োজকন োকগ? 

উত্তর। পাতা গাকির একটি প্রক়োজনী়ে অঙ্গ। সূকয ষর আক াকক ধকর সাক াকসংকের্ প্রক্রি়ো়ে খাদয ততক্ষর ি়ে গাকির 

পাতা়ে। এিা়ো গাকির পাতার সািাকযয গাি প্রশ্বাস ও ক্ষনিঃশ্বাস লন়ে ও িাক়ে। 



 

 

১১.৩ ক্ষপপক়েৰ বাসস্থান সম্পকেষ অনক্ষধে ক্ষতনটি বাকেে বেখ। 

উত্তর। ক্ষপপক়ের বাসস্থান িাটির নীকে গকতষর িকধয। তার বাসা়ে লস সারাক্ষদন ধকর সংগ্রি ককর আনা খাদয সংগ্রি ককর 

রাকখ। তার িকন ি়ে িাটির উপকরর পৃক্ষথবীিা সবার আর িাটির নীকের কুঠূক্ষর ি  তার বাসস্থান। 

১১.৪ বৃটি পাতাকে বোন পক্ষরেক়ে পক্ষরোক্ষ়েত েকরকি? 

উত্তর। বৃটির  কাকি পাতা ি  বনু্ধ। তাই বৃটি পাতাকক তার সবুজ বনু্ধ বক  লডকককি। 

১১.৫ সবার েথা শুকন ক্ষপপক়ে েী োবে ? 

উত্তর। ক্ষপিঁপক়ে ভাবত লস বুক্রঝ লকব  িাটির নীকের গকতষই আশ্র়ে লনকব, আর গাকিরা িাটির উপর ফু  ফ  ফ াকব। 

ক্ষকন্তু সবার কথা শুকন লস বঝু  পৃক্ষথবীকত সবার সিান অক্ষধকার। িাটির উপকর ঘুকর লব়োকত পারকব লস, পৃক্ষথবীিা তার 

ক্ষনকজর ও। 

১১.৬ প্রেৃক্ষতর বুকে র্শরকতর আর্শীব ষাদ েীোকব ঝকর পক়ে ? 

উত্তর। বর্ ষাকাক র লিকর্ আকস িরত। তখন সুকয ষর আক া়ে বৃটিকত ডুকব যাও়ো িাটি শুক্ষকক়ে যা়ে। নতুন জ  লপক়ে 

ঘাকসরা কািফু  লফািা়ে। ক্ষপিঁপক়ে ক্ষনভষাবনা়ে িাটিকত ঘুকর লব়ো়ে। এভাকবই িরৎকাক  প্রকৃক্ষতর আিীব ষাদ সবার উপকর 

ঝকর পক়ে। 

১২. নীকের প্রশ্নগুক্ষের উত্তর ক্ষনকজর োর্া়ে বেখ : 

১২.১। বৃটির সি়ে বতািার োরপাকর্শর প্রেৃক্ষত বেিন রূপ বন়ে বস সম্পকেষ েক়েেটি বােে বেখ। 

উত্তর। বর্ ষা ঋতু ি  বৃটির কা কর।সারাক্ষদন ও রাত িাকঝ িাকঝই বৃটি প়েকত থাকক। গািপা া জ  লপক়ে সবুজ িক়ে 

ওকঠ। রাস্তাঘাকি কাদা জকি।িগর, জইু কদি ফুক  ভকর যা়ে ফু গাি গুক্ষ । পুকুরপাক়ে বযাকঙ্গরা ডাকাডাক্ষক করকত 

থাকক। শুককনা পুকুরগুক্ষ  জক  ভকর ওকঠ,প্রকৃক্ষত সজীব িক়ে ওকঠ। 

১২.২। ক্ষপপক়ে গাকির পাতা়ে আশ্র়ে ক্ষনক়েক্ষিে বেন ? 

উত্তর। বর্ ষার ফক  সারা লদি জক  ভকর ক্ষগক়েক্ষি । ফক  িাটির নীকে থাকা ক্ষপপক়ে আশ্র়েিীন িক়ে 

পক়েক্ষি । আত্মরিার প্রক়োজকন লস ঘাকসর পাতার নীকে আশ্র়ে গ্রিণ ককরক্ষি । 

১২.৩। পাতা বেন ক্ষপপক়েকে তার র্শরীর োিক়ে ধরকত বকেক্ষিে? 

উত্তর। বর্ ষার ফক  জক র লরাত বইক্ষি । তাই পাতা বনু্ধ ক্ষপপক়েকক লজার ককর তার িরীরকক কািক়ে ধরকত বক ক্ষি  

যাকত লস লরাকতর লতাক়ে লভকস না যা়ে। 

১২.৪ । পাতা েী বকে ক্ষপপক়েকে প্রকবাধ ক্ষদকত বেক়েক্ষিে? োকজ আকস না বোকনািাই'—এখাকন তার বোন 

োকজ না আসার আসার েথা বো িক়েকি? 

উত্তর। ক্ষপপক়ে সা িঁতার জাকন, িা িঁিকত জাকন আবার প্রক়োজকন লদৌ়োকতও পাকর সতুরাং তার ভক়ের লকাকনা কারণ লনই 

বক  পাতা ক্ষপপক়েকক প্রকবাধ ক্ষদকত লেক়েক্ষি ।ক্ষকন্তু প্রক়োজকনর সি়ে ক্ষপপক়ের িা িঁিা, সা িঁতার জানা এিনক্ষক লদৌ়োকনাও 

লকাকনা কাকজ আকস না। বর্ ষা ঋতুকত ক্ষপপক়ে জক  পক়ে লগক  লস িাবুডুব ুখা়ে এিনক্ষক তার িতুৃয িও়োও অসম্ভব ন়ে। 

তাই ক্ষপপক়ের জানা ক্ষতন ক্ষবদযা িা িঁিা, সা িঁতার জানা এবং লদৌ়োকনা সবসি়ে কাকজ আকস না। 

১২.৫। “তাই আজ ববিঁকে বগোি”—বত্তার ‘আজ ববিঁকে যাও়োর োরণ েী? 

উত্তর। উদ্ধতৃাংিটি ‘আিীব ষাদ’ গল্পটি লথকক লনও়ো আর এখাকন বক্তা ি  ক্ষপিঁপক়ে। লসক্ষদকনর বর্ ষা়ে সারা পৃক্ষথবী জক  

ভকর ক্ষগক়েক্ষি । তখন ক্ষপপক়ে জক র লতাক়ে যাকত লভকস না যা়ে তাই গাকির পাতা কািক়ে ধকর ক্ষি । ক্ষকন্তু তাও লস এক 

লঢাক জ  লখক়ে লফক । অবকিকর্ বৃটি ধকর এক  লস সম্পুণ ষ রিা পা়ে। তাই উপকারী ঘাকসর পাতার জনযই লস লবিঁকে 

ক্ষগক়েক্ষি ।  

১২.৬। ক্ষপপক়ে আর পাতা েীোকব ক্ষনকজকদর েকির েথা গকে বকেকি তা এেটি অনকুেদ বেখ। 

উত্তর। প্রকৃক্ষতকত বর্ ষা লনকিকি। লদকি বনযা িবার ফক  সারা লদকি জ  থই থই করকি। ক্ষনরাশ্র়ে ক্ষপপক়ে প্রাণ বা িঁোবার 

তাক্ষগকদ একটি ঘাকসর  পাতাকক অব ম্বন ককরকি। িাও়োর লদা া়ে দবু ষ  ঘাকসর পাতা কাপকি। ক্ষপপক়ে ঘাকসর ক্ষিরািাকক 



 

 

লজাকর কািক়ে ধকর আত্মরিার প্রকেিা ো াকচ্ছ। লস ক্ষপিঁপক়েকক জানা়ে লয ক্ষপপক়ে সা িঁতার জাকন, িা িঁিকত জাকন আবার 

প্রক়োজকন লদৌ়োকতও পাকর সুতরাং তার ভক়ের লকাকনা কারণ লনই ।ক্ষকন্তু প্রক়োজকনর সি়ে ক্ষপপক়ের িা িঁিা, সা িঁতার জানা 

এিনক্ষক লদৌ়োকনাও লকাকনা কাকজ আকস না। বর্ ষা ঋতুকত ক্ষপপক়ে জক  পক়ে লগক  লস িাবুডুবু খা়ে এিনক্ষক তার িৃতুয 

িও়োও অসম্ভব ন়ে। তাই ক্ষপপক়ের জানা ক্ষতন ক্ষবদযা িা িঁিা, সা িঁতার জানা এবং লদৌ়োকনা সবসি়ে কাকজ আকস না। 

আবার ঘাস লতা ে াকফরা করকত অিি। তাই লস নক়েেক়ে বা ঝুক  বা িঁেকত পাকর না। বর্ ষার অবসাকন জ  লনকি লগক  

ক্ষপিঁপক়ে তার জীবন রিা করার জনয পাতাকক ধনযবাদ জানা়ে। পাতা লযকিতু ক্ষস্থর, লস ে াকফরা করকত পাকর না। তাই 

তাকক লরৌকে পুক়ে শুক্ষকক়ে ধুক া়ে পক্ষরণত িকত ি়ে। আবার বর্ ষাকাক  বৃটির জ  লপক  তারা নতুন জীবন  াভ ককর। 

লকাকনা ক্ষকিুকতই তার লকাকনা ভ়ে লনই। 

১২.৭। ক্ষপপক়ের সকে গাকির েথাবাতষা ক্ষনক়ে সংোপ ততক্ষর ের। বশ্রক্ষণেকি অক্ষেনক়ের আক়োজন ের। 

উত্তর। ক্ষিিক/ক্ষিক্ষিকার সািাযয ক্ষনক়ে ক্ষনকজরা কর। 

১২.৮। ‘িাটি সবারই’—পাতার এই েথার িধে ক্ষদক়ে বোন ্সতে ফুকি উকঠকি? 

উত্তর। পাতা িকন ককর পৃক্ষথবীর িাটিকত সকক র সি অক্ষধকার। িাটিকতই আিাকদর জন্ম এবং িাটির উপর ক্ষনভষর ককরই 

আিরা জীবনধারণ ককর থাক্ষক। িাটিকত গতষ ককর ক্ষপিঁপক়ের িকতা নানা প্রানী বসবাস ককর। িাটি ি  প্রকৃক্ষতর সাব ষজনীন 

দান। প্রকৃক্ষতর সম্পকদ সকক র  

১২.৯ বিকের আ়োে বথকে বৃটি বোন ্েথা শুনকত বপক়েক্ষিে? তা শুকন বৃটি ক্ষপপক়েকে েী বেে? 

উত্তর। বৃটি লিকঘর আ়োক  অবস্থান ককর পাতা ও ক্ষপপক়ের কথাবাতষা িন ক্ষদক়ে শুনক্ষি । ক্ষপিঁপক়ে ও ঘাস ক্ষনকজর ক্ষনকজর 

দুিঃকখর কথা আক ােনা করক্ষি । ক্ষপিঁপক়ের িকন ি়ে লস িা িঁিকত , লদৌ়োকত ও ক্রজিনাক্ষিক জানক ও ক্ষবপকদর সি়ে ক্ষকিুই 

কাকজ আকস না। ক্ষকন্তু ঘাস ে কতও পাকর না। তাই লস বনযা়ে লডাকব, লরাকদ শুক্ষকক়ে যা়ে। তকব আবার বৃটির জ  লপক  

লস জীবন  াভ ককর। তাই লস ভ়ে পা়ে না।  

উভক়ের কথাবাতষা লিানার পর বৃটি ক্ষপপক়েকক ঘাকসর িকতা ক্ষনভীক িকত বক ক্ষি । 

১২.১০। র্শরৎ ঋতুর প্রেৃক্ষত বেিন বস ক্ষবর্ক়ে এেিা অনকুেদ রেনা ের। 

উত্তর। লতািার রেনা বই লদকখ িরৎকাক র রেনাটি ল খ। 

১২.১১। পাতা, বৃটি, জে, োকসর পাতা বে েীোকব ক্ষপপক়ের িকন সািস জুক্ষগক়েক্ষিে—তা আকোেনা ের। 

উত্তর। ঘাকসর পাতা এবং বটৃির জ  প্রকৃতপকি ক্ষপিঁপক়ের বনু্ধ ক্ষি । তাই তারা তাকদর িত ককর ক্ষপপক়ের িকন সািস 

লজাগান ক্ষদক়েক্ষি । পাতা ক্ষপপক়েকক বক ক্ষি  বা িঁোর তাক্ষগকদ তাকক িক্ত ককর কািক়ে ধরকত। 

বৃটির জ  ক্ষপপক়েকক সবসি়ে সািস ক্ষদক়েক্ষি  এই বক  লয লস লযন লকান অবস্থাকতই ক্ষবপদ প়েক  ভ়ে না পা়ে। কারণ 

ভ়ে অকনক সি়ে িতুৃযর কারণ িক়ে দা িঁ়ো়ে। 

 

 


