
এক ভূতুড়ে কান্ড 

শিবরাম চক্রবতী 

 

১.১ শিবরাম চক্রবতীর প ািাশক নাম কী? 

উত্তর। শিবরাম চক্রবর্তীর প ািাশি নাম চঞ্চল।  

১.২ তাাঁর পেখা দটুি শবখযাত বইড়়ের নাম পেড়খা। 

উত্তর। র্তাাঁর পলখা দুটি শবখযার্ত বইয়ের নাম ‘বাশ়ি পেযি  াশলয়ে’ এবং ‘হাশির পিক্কা’।  

২। নীড়চর বাকযগুশে কী ধরড়নর (সরে/ প ৌশিক/জটিে) তা শনড়দেি কড়র। 

২.১ ভূত বড়ে শকছু আড়ছ? 

উত্তর। িরলবািয। 

২.২ প খাড়ন সড়ে পসইখাড়নই সাইড়কড়ের িা়োর ফাড়স। 

উত্তর। জটিল বািয। 

২.৩ একিা  রস্মৈ দী সাইড়কে হাড়ত প ড়়ে হুডুর শদড়ক  াশে জশমড়়েশছোম, শকন্তু মাইে খাড়নক না 

প ড়ত প ড়তই তার একিা িা়োর পফড়স পিে। 

উত্তর। প ৌশিি বািয 

২.৪ আমার িচেবাশতিা জ্বাশেড়়ে শনড়়ে প্রাণ ড়ণ ঘাড় রাড়ত োিোম। 

উত্তর। িরলবািয। 

২.৫ প খানিা়ে ড্রাইভার, থাকবার কথা পসখাড়ন পকউ পনই। 

উত্তর। জটিলবািয। 

৩. নীড়চর বাকযগুশেড়ত কী কী অনুসি ে বযবহৃত হড়়েড়ছ পেড়খা :  

৩.১ সাইড়কে ঘাড়ে কড়র প ড়ত হড়েই হড়়েড়ছ। 

উত্তরঃ- িযর।  

৩.২ কড়়েক শমশনি বাড়দ পসখান পথড়ক নামোম। 

উত্তরঃ- পেযি।  

 

৩.৩ তার পচড়়ে বাড়ঘর প ড়ির মড়ধয শদড়়ে স্বড়ি ে  াও়ো পের িিেকাি। 

উত্তরঃ- পচয়ে, শদয়ে।  

 

৩.৪ আ না পথড়কই আমার মুখ শদড়়েই পবশরড়়ে পিে।  

উত্তরঃ- পেযিই, শদয়েই।  

৪. নীড়চর বাকযগুশেড়ক কতোখণ্ড ও ক্রক্র়োখড়ণ্ড ভাি কড়রা : 

৪.১ আিযর্ত আিযর্ত িাশ়িিা আমার িামযন এযি  ়িল।  



৪.২ দরজার হযাযেল ঘুশরয়ে ঢুযি  ়িলাম শির্তযর। 

৪.৩ শচরশদনই আশম আিাবাদী। 

৪.৪ এশিয়ে এি বলযলন িদ্রযলাি। 

 

 

উত্তর।       কতোখণ্ড                                                  ক্রক্র়োখণ্ড 

৪.১ আিযর্ত আিযর্ত িাশ়িিা    আমার  িামযন এযি  ়িল।  

৪.২ দরজার হযাযেল ঘুশরয়ে                                  ঢুযি  ়িলাম শির্তযর। 

৪.৩ শচরশদনই আশম                                              আিাবাদী। 

৪.8 িদ্রযলাি                                                         এশিয়ে এযি বলযলন।  

 

৫. নীড়চর বাকযগুশের মড়ধয পথড়ক সশেবদ্ধ িব্দ পবড়ছ শনড়়ে সশেশবড়েদ কড়রা। 

৫.১ শকন্তু িাশেিার থামবার পকাড়না েক্ষণ পনই। 

উত্তর। শিন্তু – শিম্ + রু্ত  

৫.২ আমার  াি কাটিড়়ে  াবার দেু েক্ষণ পদড়খ আশম মশর়ো হড়়ে উঠোম।  

উত্তর। দুল লক্ষণ = দ + লক্ষণ। 

 

৫.৩ পিষ   েন্ত আড়ে আড়ে আসশছে িাশেিা।  

উত্তর।   লন্ত =  শর + অন্ত।  

 

৫.৪ কাে সকাড়ে উদ্ধার করা  াড়ব। 

উত্তর। উদ্ধার = উৎ + হার। 

 

৬.নীড়চর প্রশ্নগুশের কড়়েকটি বাড়কয উত্তর দাও : 

৬.১ 'সাইড়বে ঘাড়ে কড়র প ড়ত হড়েই হড়়েড়ছ!' পেখড়কর িন্তবয পকাথা়ে? সাইড়কে ঘাড়ে কড়র  াও়োর 

প্রসঙ্গ এড়সড়ছ পকন?  

উত্তর। পলখি শিবরাম চক্রবর্তীর িন্তবযস্থল শিল রা াঁশচর হুড্রু জলপ্র ার্ত। 

 

 মাইল িাযর্তি  ে অশর্তক্রম িরার  র পলখযির িাইযিযলর িা়োর প াঁ যি  া়ে। েিা শিল জন মানবহীন আর 

আযি াযির অঞ্চল জঙ্গলািীণ ল শিল। আরও  াাঁচ মাইল পিযল র্তযব এিটি গ্রাযমর পদখা শমলযব। শিন্তু এর্তিা  ে 

শর্তশন িীিাযব শ রযবন পিিা বুঝযর্ত  ারশিযলন না।  যল িাইযিল ঘায়ি িযর  াও়োর প্রিঙ্গ এযিযি।  

 

৬.২ 'প খান বাড়ঘর ভ়ে পসইখাড়নই সড়ে হ়ে'—প্রবাদটির মম োথ ে কী? একই ভাব পবাঝাড়ত তুশম আড়রকটি 

প্রবাদ উড়েখ কড়রা।  

উত্তর। প খাযন বাযঘর ি়ে পিইখাযনই িযে হ়ে'—এই প্রবাদটির মম লাে ল প খাযন শব দ আিার ি়ে পিখাযনই শব দ 

এযি  া়ে। 

এরিম আযরিটি প্রবাদ হল—'এগুযলা িব লনাি শ িযল শনব লংি।' 



 

৬.৩ 'শচরশদনই আশম আিাবাদী' এই আিাবাড়দর গুড়ণ পেখক কীভাড়ব  রুসৃ্কত হড়েন? 

উত্তরঃ- পলখি শচরিালই আিাবাদী , শর্তশন মযন িযরন র্তার জীবযন শব দ এযল র্তা পেযি মুক্ত হও়োর এিটি  ে 

শর্তশন অবিযই প য়ে  াযবন। 

 

              রা াঁশচ  াও়োর  যে পলখযির িাইযিযলর িা়োর প যি  া়ে। শর্তশন অযনিক্ষণ ধযর অয ক্ষা িযরও পিাযনা 

 ানবাহন প যলন না এবং এিটি লশর র্তাযি অবজ্ঞা িযর প যল চযল পিল। শিন্তু র্তবু  পিই জঙ্গযল পঘরা  াাঁিা 

রাস্তা়ে শর্তশন আিা়ে বুি পবাঁযধ দা াঁশ়িয়ে পেযি অবযিযে আিার আযলা পদখযলন। এিটি পবশব অশিন িাশ়ি ধীযর 

ধীযর র্তার শদযি এশিয়ে আিশিল। পিই িাশ়িযর্ত পচয  শর্তশন রা াঁশচর িািািাশি প ৌিাযলন। এিাযবই র্তার আিাবাযদর 

গুযন শর্তশন   ুরসৃ্কর্ত হয়েশিযলন। 

 

৭. নীড়চর প্রশ্নগুশের শনড়জর ভাষা়ে উত্তর পেড়খা : 

৭:১ অনথ েক পকবে িচিাড়ক আর শনড়জড়ক িচোর করা'—পকান্ ঘিনা প্রসড়ঙ্গ উদ্ধৃশতটির অবতারণা? 

আর টিচার’ িড়ব্দর প্রড়়োড়ি প  িব্দ শনড়়ে পখো ততশর হড়়েড়ছ, িল্প পথড়ক খুাঁড়জ এমন কড়়েকটি উদাহরণ 

দাও। তুশম শনড়জ এ জাতী়ে কড়়েকটি বাকয পেড়খা।  

উত্তর। এিবার রা াঁশচর রাস্তা়ে িাইযিযলর িা়োর প াঁ যি  াও়ো়ে পলখি খুব শব যদ  য়িন। র্তখন শর্তশন প রার জনয 

িাশ়ির অয ক্ষা়ে রইযলন। শিন্তু পিাযনা িাশ়ির পদখা প যলন না। এমন িম়ে এিিা লশর এযলও পি পলখযির 

িযচলর িংযির্তযব উয ক্ষা িযর  াি িাটিয়ে চযল  া়ে। এই ঘিনা প্রিযঙ্গ পলখি উদ্ধৃশর্তটির অবর্তারণা িযরযিন।  

উদাহরণগুশল হল—(১) রাজ ে না হযলও পিিা পবি দরাজ  ে। (২) অঘিনগুযলা ঘিযব না। (৩) এি ার 

ওি ার  া পহাি। (৪) শিন্তু প যর লাি। লাি পর্তা শডযমর। (৫) হুি হুি িযর পেনিা চযল  াবার  র আমার হুাঁি 

হল। 

 

৭.২ িল্প অনুসরড়ণ পসই শনজেন বন ড়থ পেখড়কর পরামাঞ্চকর অশভজ্ঞতার কথা শনড়জর ভাষা়ে বণ েনা  

উত্তর। পলখি রাচী পেযি প রার  যে র্তার িাইযিযলর িা়োর প যি  াও়ো়ে শর্তশন জঙ্গযল পঘরা শনজলন  যে 

আিযি  য়িন। অযনিক্ষন অয ক্ষা িরার  র এিিা লশরর পদখা শমলযলও র্তা োযম না, শিন্তু শিিুক্ষন  র এিটি 

পবশব অশিন িাশ়ি খুব ধীর িশর্তযর্ত আিযর্ত পদখা  া়ে। পলখি িাশ়িটিযি িযচলর ঈিারা িরযলও র্তা না োমযল 

পলখি পজার িযর িাশ়িযর্ত উযে  য়িন। শিন্তু চরম আর্তযে শর্তশন পদযখন প  িাশ়িযর্ত পিানও চালি পনই। 

এিাযবই পলখি বযনর মযধয এি িুরু্তয়ি অশিজ্ঞর্তার িম্মুখীন হন। 

 

৭.৬ বাড়ঘর দৃটিভশঙ্গ ওরকম উদার হড়ত  াড়র না।'- পকান্্ উদার দৃটিভশঙ্গর কথা বো হড়়েড়ছ? পেখড়কর 

কাড়ছ পসই 'দৃটিভশঙ্গ' কতিা উদারতা শনড়়ে এড়সশছে, তা বুক্রঝড়়ে দাও।  

উত্তর। এখাযন পবশব অশিন িাশ়িটির উদার দৃটিিশঙ্গর িো বলা হয়েযি। পলখি রা াঁশচর রাস্তা়ে িাইযিযলর িা়োর 

প াঁ যি  াও়োর জনয অনয িাশ়ির অয ক্ষা়ে অযনিক্ষণ ধযরশিযলন। পিই জঙ্গযল িম্প্রর্তী বাযঘর উ দ্রব পদখা 

শদয়েশিল। র্তাই দরূ পেযি আযলা পদখা পিযল বাযঘর পচাখ বযল িুল হযলও অবযিযে এিটি পবশব অশিন িাশ়ি ধীর 

িশর্তযর্ত ওই রাস্তার ও র শদয়ে এল। পলখি ওই িাশ়িযর্ত উযে  ায়ি রা াঁশচর িাযি শ রযর্ত  ারযবন এই পিযবই ওই 

িা়িীর আযলা অে লাৎ দৃশিযি র্তার উদার মযন হয়েশিল।  

 

৭.৪ 'এই হ়েত সিরীড়র রাাঁশচ পফরার পিষ সড়ু াি’-পকান্ সড়ু াড়ির কথা বো হড়়েড়ছ? পেখক কীভাড়ব 

পসই সড়ু ািড়ক কাড়জ োিাড়েন।  



উত্তর। পলখি রা াঁশচ প রার জনয রাস্তা়ে অয ক্ষা িরশিযলন শিন্তু পিাযনা  ানবাহন প যলন না। অবযিযে এিটি 

পবশব অশিন িাশ়ি ধীর িশর্তযর্ত আিশিল। ওই ধীরিশর্তিম্পন্ন পবশব অশিন িাশ়িযর্ত পচয  রা াঁশচ প ৌৌঁিাযনার 

িুয াযির িো বলা হয়েযি।  

 পলখি  র্তার িচল ঘুশরয়ে ও হা াঁি ডাি িযরও িাশ়িটি োমাযর্ত  ারযলন না। ধীর িশর্তযর্ত চলা পবশব অশিনটি চযল 

পিযল পলখিযি পহযি শ রযর্ত হযব। এই িো পিযব শর্তশন মশর়ো হয়ে িাযরা অনুমশর্তর অয ক্ষা না িযরই দরজার 

হার্তল ঘুশরয়ে লাশ য়ে িাশ়িটিযর্ত উযে  যরশিযলন। 

৭.৫ 'আশম হাাঁ কড়র তাশকড়়ে থাকোম'- পেখক পকন তাাঁর কথা অসমাপ্ত পরড়খ হাাঁ কড়র তাশকড়়ে রইড়েন।  

উত্তর। জঙ্গযলর রাস্তা়ে আিযি  ়িা পলখি ধীর িশর্তর পবশব অশিন িাশ়ি প য়ে পজার িযর র্তাযর্ত   উযে  ়িযলন। 

িাশ়িযর্ত উযে শনযজর িন্তবযস্থযলর িো বলযর্ত শিয়ে শবস্ময়ে িয়ে হর্তিম্ব হয়ে পিযলন। শর্তশন পদখযলন ড্রাইিাযরর 

শিযি পিউ পনই। ইঞ্জিন শবিল অেচ িাশ়িটি ধীযর ধীযর টেি যে চলশিল। এই অদ্িুরু্তযর িাে পদযখ পলখি র্তাাঁর 

িো অিমাপ্ত পরযখ হা াঁ িযর র্তাশিয়ে রইযলন।  

৭.৬ 'পব-ড্রাইভার িাশে প মন চেশছে পতমশন চেড়ত োিে'—'পব-ড্রাইভার িাশে' িাশে চোর প্রকৃত 

কারণটি কীভাড়ব িড়ল্প উড়মাশচত হে? 

উত্তর। পলখি রা াঁশচর রাস্তা়ে পবশব অশিন িাশ়িযর্ত উযে পদখযলন িাশ়িযর্ত পিাযনা ড্রাইিার পনই। শিন্তু পহাঁযি প রার 

আলযিয শর্তশন িাশ়িযর্ত পচয  বযি োিযলন। ঘণ্টা দুয়েি িাশ়িিা চলার  র পলযিল ক্রশিং প শরয়ে  খন প্রা়ে পরল 

লাইযনর িামযন এযি  য়িযি র্তখনও  খন িাশ়ি োমল না, দঘু লিনা ঘিার আিো়ে পলখি িাশ়ি পেযি পনযম 

 ়িযলন। এমন িম়ে চিমা  রা এিজন পলাি পমািযরর প িন পেযি এযি পলখিযি বলযলন ইঞ্জিন শবিল হয়ে 

 ়িা়ে শর্তশন আিমাইল দরূ পেযি িাশ়িিা পেলযর্ত পেলযর্ত আিযিন। পলখিযি শর্তশন িাশ়ি পেলার জনয অনুযরাধ 

িরযলন।  এইিাযবই 'পব-ড্রাইিার িাশ়ি চলার প্রিৃর্ত িারণ উযমাশচর্ত হল। 

 

৭.৭ "এবারও আমার আেসয জ়েী হড়ো পিষিা়ে।'—িল্প অনুসরড়ণ পেখড়কর উৎকণ্ঠা, আেসয ও 

কম েতৎ রতার দৃিান্ত দাও।  

উত্তর। জঙ্গযলর রাস্তা়ে আিযি  ়িা পলখি ধীর িশর্তর পবশব অশিন িাশ়ি প য়ে পজার িযর র্তাযর্ত   উযে  ়িযলন। 

িাশ়িযর্ত উযে শনযজর িন্তবযস্থযলর িো বলযর্ত শিয়ে শবস্ময়ে িয়ে হর্তিম্ব হয়ে পিযলন। শর্তশন পদখযলন ড্রাইিাযরর 

শিযি পিউ পনই। ইঞ্জিন শবিল অেচ িাশ়িটি ধীযর ধীযর টেি যে চলশিল। শিন্তু এই িুরু্তয়ি িাশ়ি পেযি পনযম 

 াবার  শরবযর্তল শর্তশন দু ঘণ্টা  াবর্ত পিই িাশ়িযর্তই বযি রইযলন িারন বাশি  ে পহযি প যর্ত র্তার আলিয পবাধ 

হঞ্জিল। শিন্তু পরল ক্রশিযঙ্গর িাযি এযিও  খন িাশ়ি োমার পিাযনা লক্ষণ পদখা পিযলা না র্তখন শর্তশন উৎিটির্ত 

হয়ে উেল। র্তযব র্তার িম লর্তৎ রর্তার জনয শর্তশন র্তৎক্ষণাৎ পিই িাশ়ি পেযি পনযম  য়িশিযলন। 

 

৭.৮ পিষ   েন্ত পেখক পসই 'পবশব অশিন' পথড়ক পবশরড়়ে এড়সশছড়েন পকন? এর র শতশন পকান 

 শরশিশতর মড়ুখামুশখ হড়েন? 

উত্তর। িূরু্তয়ি িাশ়ি িযর পলখি  খন পিে   লন্ত পিিযনর িাযি পলযিল ক্রশিং প রুযলন  শিন্তু র্তখন িাশ়ি 

োমার পিাযনা লক্ষণ পদখা পিল না। র্তখন পরললাইযনর িাযি িাশ়ির ইঞ্জিযনর িব্দ শুযন শনযজর প্রাণ বা াঁচাযর্ত শর্তশন 

পবশব অশিন িাশ়ি পেযি পবশরয়ে এযিশিযলন। এর র িাশ়ির শ িন পেযি চিমা  রা এি িদ্রযলাি পবশরয়ে 

এযলন। শ শন িাশ়িিাযি আিমাইল দরু পেযি পেলযর্ত পেলযর্ত শনয়ে আিশিযলন। শর্তশন পলখিযি অনুযরাধ িরযলন 

হার্ত লাশিয়ে িাশ়িিাযি পেলার জনয  াযর্ত শর্তশন িাশ়িিাযি বাশ়ি   লন্ত শনয়ে প যর্ত  াযরন। এরূ   শরশস্থশর্তর 

মুযখামুশখ হযলন পলখি। 

 

 


