
মরশুমমর দিমে 

সুভাষ মুম াপাধ্যায় 

১.১ সুভাষ মুম াপাধ্যাময়র লে া প্রথম কাব্যগ্রন্থটির োম কী ? 

উত্তর। সুভাষ মুখ াপাধ্যাখ়ের লে া প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নাম ‘পদাতিক'। 

১,২ তার লে া একটি গমিযর ব্ইময়র োম লেম া। 

উত্তর। িার লে া একটি গখদযর ব্ইখ়ের নাম ‘কাচা-পাকা'। 

২. েীমের প্রশ্নগুদের একটি ব্ামকয উত্তর িাও : 

২.২ ধ্াে শব্দটি লকাে শব্দ লথমক এমসমে? 

উত্তর। ধ্ান শব্দটি সংসৃ্কি শব্দ ধ্ানয লথখক এখসখে। 

২.২ অগ্রহায়ণ ব্েমত কী লব্াঝায় ? 

উত্তর। অগ্রহা়েণ কথার অথ থ হে ব্েখরর শুরু। 

২.৩ এমিমশর সমস্ত পাোপাব্ বণ, আেন্দ-উৎসব্—এসমব্র মমূে কী রময়মে? 

উত্তর। এখদখশর সমস্ত পাোপাব্ থণ, আনন্দ-উৎসব্ এসখব্র মূখে আখে চাষব্াস। 

২.৪ ব্সুধ্ারা ব্রত লকাে্ ঋতুমত হয়? 

উত্তর। ব্সুধ্ারা ব্ৰি এখদখশ গ্রীষ্ম ঋিুখি হ়ে। 

২.৫ লমঘমক োমাব্ার জেয লমময়রা িে লব্েঁমধ্ েডা কমর তামক কী কী োমম ডামক? 

উত্তর। লমঘখক নামাব্ার জনয লমখ়েরা দে লব্েঁখধ্ েডা কখর কাখো লমঘা, ফুেখিাো লমঘা, ধ্ুখোি লমঘা, আতড়ো লমঘা, 

হাতড়ো লমঘা, কুতড়ো লমঘা ইিযাতদ নাম ডাখক। 

৩. েীমের দব্মশষয শব্দগুদেমক দব্মশষণ এব্ং দব্মশষণ শব্দগুদেমক দব্মশমষয রূপান্তদরত কর : 

মফসসে, ব্ৎসর,  র, ব্রত, দব্স্তর, পব্ বত, ঝড। 

উত্তর। 

দব্মশষয               দব্মশষণ  

মফসে                 মফসেী়ে 

ব্ৎসর                 ব্াৎসতরক 

তব্স্তাতরি             তব্স্তার 



  রিা                  র    

   ঝড               লঝাখডা।  

 পব্ থি              পাব্ থিয। 

ব্ৰি                ব্ৰিী 

৪. েীমের ব্াকযগুদে গঠেগতভামব্ লকাটি কী ধ্রমের লে  (সরে/ল ৌদগক/জটিে) : 

৪.১ গ্রামমর  াত্রীরা লেমম লেমম  ামব্ মাঝরাস্তায়। 

উত্তর। সরে ব্াকয। 

৪.২ লস ামে ঘামসর দেহ্ন লি া  াচ্ছিে ো, হঠাৎ লোম  পডমব্ লস ামে ল ে লক সব্ুজ জাচ্ছজম লপমত লরম মে। 

উত্তর। জটিে ব্াকয। 

৪.৩ আয় বৃ্টি লঝমপ, ধ্াে লিব্ লমমপ। 

উত্তর। সরে ব্াকয। 

৪.৪  ড দকংব্া টিমের োে। 

উত্তর। জটিে ব্াকয। 

৫. েীমের ব্াকযগুদে লথমক শব্দ দব্ভচ্ছি এব্ং অেসুগ ব  ুেঁমজ দেময় লে  : 

৫.১ লকউ এমসদেে লিাকামের জেয মাে তুেমত। 

উত্তর। লদাকাখনর জনয—অনুসগ থ—“জনয। 

৫.২ বৃ্টির ঝমঝম শমব্দ অেয সমস্ত আওয়াজ ডুমব্  ায়। 

উত্তর। শব্দতব্ভক্তি-শখব্দ-‘এ’ তব্ভক্তি। 

৫.৩ সমে োগাি উে ুদিময় ব্রত লশষ হয়। 

উত্তর। শব্দতব্ভক্তি-সখে না ‘এ’। অনুসগ থ-‘তদখ়ে। 

৫.৪ লেমেরা হই হই কমর লোমি আমব্াগামে। 

উত্তর। শব্দ তব্ভক্তি—আমব্াগাখন-‘এ’। 

৬. পাঠ লথমক দেম্নদেদ ত শব্দগুদের সমাথ বক শব্দ  ুেঁমজ লেম  । 

অম্বর, ধ্রা, মৃদত্তকা, প্রান্তর, তটিেী। 

উত্তর। অম্বর—আকাশ। ধ্রা—পৃতথব্ী। মৃতত্তকা—মাটি। প্রান্তর—মাঠ, জতম, ল ি। িটিনী—নদী। 



৭. েীমের সমমাচ্চাদরত/প্রায়-সমমাচ্চাদরত দভন্নাথ বক শব্দগুদের অথ ব লেম া : 

উত্তর। 

লধ্ায়া—পতরষ্কার করা।   

লধ্ােঁয়া-ব্াম্প/ধ্মূ।  

ব্াধ্া-ব্েন। 

ব্াধ্া-তব্পদ 

 

 

জমে—পাতনখি 

জ্বমে--জ্বাো কখর। 

গাময়—শরীখর। 

গােঁময়—গ্রাখম। 

ঝমর--তব্চুযি হখ়ে। 

ঝমড—প্রব্েখব্খগ প্রব্াতহি ব্া়েুখি। 

৮. শব্দ ব্াোেটিমত | দেহ্ন িাও : 

উত্তর। ৮.১ মুহুতব/মূহিূ থ/মহুিূ থ। 

৮.২ অগ্রহা়েন/অগ্রহা়েন/অগ্রহায়ণ/ 

৮.৩ দব্েক্ষণ/তব্েক্ষন/তব্ে ন 

৮.৪ মতরতচকা/মরীদেকা/মরীিীকা। 

৯. লব্ো, ডাে, সারা, োে—এই শব্দগুদেমক িটুি পথৃক অমথ ব ব্যব্হার কমর িটুি কমর ব্াকয লেম া। 

উত্তর। লব্ো—(সসকি)—সমুদ্র লব্ো়ে ক্তঝনুক কুডাখি ভাখো োখগ। 

লব্ো—(সম়ে)—শীিকাখে সকােখব্ো ঘাখস তশতশর জখম থাখক। 

ডাে-(দানাশসয তব্খশষ)- ডাে চাে তমতশখ়ে ত চুতড সিরী হ়ে। 

ডাে—(গাখের শা া)—গাখের উেঁচু ডাখে একটি পাত  ব্খস আখে। 

সারা—(সমস্ত)—লস সারাতদন ধ্খর কাজ কখর,িার পতরশ্রম সফে লহাক। 

সারা—(সম্পন্ন করা)—লিামার কাজ সারা হখে আমরা ল েখি যাব্। 

চাে-(ব্াতডর োউতন)—টিখনর চাে লরাদ পডখে ঝকঝক কখর। 

চাে-(দানা শসয) --ব্াজাখর তব্তভন্ন ধ্রখনর চাে পাও়ো যা়ে। 

১০. িীকা লে  : মরীদেকা, ব্সুধ্ারা, ব্রত, লমঘরাদের কুমো, ভািদুে। 

উত্তর। মরীদেকা :মরীদেকা হখে একটি আখোকী়ে অেীক ঘিনা। মরুভূতমখি সূখয থর প্রচণ্ড িাখপ ব্াতে  ুব্ িাডািাতড 

উত্তপ্ত হ়ে। এ ন এই উত্তপ্ত মরুভূতমখি দখূর লকাখনা গাে লথখক আখোকরক্তি পতথখকর লচাখ  আসার সম়ে গাখের উল্টা তব্ম্ব 

লদ খি পা়ে। ফখে পতথখকর লচাখ  মখন হখব্ আখোর প্রতিফেন হখ়েখে। িার কাখে মখন হখব্ সামখন লকাখনা জোশ়ে আখে 

এব্ং িাখি প্রতিফেন ঘখিখে। পতথখকর কাখে এই জোশ়ে লদ ার ঘিনাই মরীতচকা। 

 



ব্সুধ্ারা ব্রত : গরখম য ন নদী,  াে-তব্ে, শুতকখ়ে যা়ে, চাতরতদখক জখের জনয হাহাকার পখড যা়ে। মানুষ য ন, ো়ো ল া েঁখজ, 

নদীর জে শুতকখ়ে যা়ে ি ন আকাখশর কাখে জে লচখ়ে ব্সুধ্ারা ব্ৰি পােন করা হ়ে।  

লমঘরাদের কুমো : ব্ৃটির অভাব্ লদ া তদখে ‘লমঘরাতনর কুখো’ নামাব্ার প্রথা আখে। কুখো, জে ঘি তনখ়ে চাতষ ঘখরর অল্পব়্েতস 

লমখ়েরা দখে দখে পাডা়ে লব্তরখ়ে পখড। ব্াতড ব্াতড ঘখুর গান গা়ে। গান লগখ়ে ব্াতড ব্াতড লথখক িারা চাে, লিে, তসেঁদুর পা়ে, ক নও 

দু চারখি প়েসা আর পান সপুাতর পা়ে। দে লব্েঁখধ্ িারা লমঘখক নানা নাখম লডখক িাখক লিা়োজ কখর জে নামাখনার জনয। 

ভািদুে : ব্ষ থার লশষাখশতষ লমখ়েরা কখর ভাদুতে ব্ৰি। মাটিখি আেঁখক আল্পনা ; সািসমুদ্র। লিখরা নদী, নদীর চডা, কািার পূব্ থি, ব্ন, 

লিে, ব্াঘ, লমাষ, কাক, ব্ক, িােগাখে ব্াব্ইুখ়ের ব্াসা।-এ ব্ৰি লসই তদখনর কথা মখন কতরখ়ে লদ়ে, য ন এখদখশ সওদাগররা 

সািতডঙা ভাতসখ়ে সমখুদ্র ব্াতণখজয লযি। ব্ৰখির েডা়ে আজও লস েতব্ ধ্রা আখে। 

১১, েীমের প্রশ্নগুদের উত্তর দেমজর ভাষায় লেম া : 

১১.১ ব্াস- দডমপায় অমপক্ষামাে  াত্রীমির েদব্ কীভামব্ পাঠাংমশ ধ্রা পমডমে? 

উত্তর। ব্াস-তডখপা়ে ব্াস দা েঁতডখ়ে আখে। যাত্রীরা ব্াখসর তভিখর তনখজর তনখজর জা়েগা়ে হাখির ক্তজতনস লরখ  অখনখকই ব্াইখর 

এখস দা েঁতডখ়েখে। চাখ়ের লদাকাখন ব্খস থাকা ড্রাইভাখরর তদখক নজর লরখ  যাত্রীর দে কাখে তপখঠ ঘুরখি থাখক।িারা গরখমর 

সম়ে হাও়ো  া়ে ও শীখির সম়ে লরাদ লপাহা়ে। 

১১,২ গ্রামমর সমে শহমরর ল  এ েও োদডর িাে’–এই োদডর িামের প্রসে রেোংমশ কীভামব্ এমসমে? 

উত্তর। মাখঠ ফসে উঠখে গ্রাখমর লোখকখদর হাখি প়েসা আখস। িারা িকন নানা কাখজ শহখর যা়ে। তব্খ়ের জনয পাত্রী লদ খি, 

মামোর ল া েঁজ তনখি, পুখজা তদখি,ক্তজতনস তকনখি ও তসখনমা লদ খি িারা শহখর আখস ও লব্শ তকেু অথ থ  রচ কখর। এই 

ভাখব্ই গ্রাখমর লোখকখদর হাি ধ্খর শহখরর উতকে লমািার, ঘিক, ডািারখদর লরাজগার হ়ে। লব্াঝা যা়েখয গ্রাখমর সখে 

শহখরর এক নাডীর লযাগ রখ়েখে। 

১১.৩ ধ্ামের সব্মেময় ব্ড ব্েু বৃ্টি-বৃ্টির সমময় ধ্ােম মতর েদব্টি লকমে? অেয ল  ল  সমময় ধ্াে োষ হময় থামক, 

তা লে । 

উত্তর। ব্ৃটি পডখে ধ্ানগাখের আনখন্দর সীমা থাখক না। গােগুখো ব্ৃটির জে লপখ়ে ব্াডখি থাখক। ধ্ানখ ি সব্জু ব্ণ থ ধ্ারণ কখর। 

সব্ুজ ধ্ানগােগুতে হাও়ো়ে দুেখি থাখক, মাথা নুখ়ে পখড। ধ্ানগাখের সব্ুজ ব্ণ থ লদখ  কৃষখকর হৃদ়ে আনখন্দ ভখর ওখঠ। 

ব্ষ থাকাে োডাও গ্রীখষ্ম আউশ ধ্ান এব্ং শীখি লব্াখরা ধ্াখনর চাষ হখ়ে থাখক। 

১১ ৪৪ আমগ ব্ের আরম্ভ হমত অগ্রহায়মণ’–এর সম্ভাব্য কারণ কী? 

উত্তর। আখগ ব্ের আরম্ভ হি অগ্রহা়েখণ।কারন অগ্র মাখন প্রথম  হা়েণ মাখন ব্ের। অগ্রহা়েণ মাখন ব্েখরর লগাডা। হা়েণ 

কথািার আর এক মাখন ফসে। মানুষ ব্েখরর শুরুখি লসৌভাগয কামনা করি ব্খে ব্ের অগ্রহা়েণ মাখস শুরু হি। 

১১.৫ এমিমশর  ত পাো-পাব্ বণ, উৎসব্-আেন্দ, সব্দকেুরই মূমে রময়মে োষব্াস।'—ব্াংোর উৎসব্- ািয- সংসৃ্কদতর 

সমে োষব্াস কতিা জদডত ব্মে তুদম মমে কর ? 

উত্তর। ব্াংো কৃতষপ্রধ্ান লদশ। অতধ্কাংশ ব্াঙাতে পতরব্ার কৃতষকাখজর উপর তনভথরশীে। কৃতষজাি ফসে তব্ক্তি কখর িারা িাখদর 

প্রখ়োজনী়ে সামগ্রী লকখন। িাখদর জীতব্কাতনব্ থাহ মূেি কৃতষজ ফসে উৎপাদখনর সখে জতডি। িাই চাখষর সখে িাখদর উৎসব্ 

ওিখপ্রাি ভাখব্ জতডখ়ে আখে। ফসে কািার উৎসব্, ফসে লব্ানার উৎসব্, ব্ৃটিখক আহ্বান জানাখনার উৎসব্ িাই গ্রাখম গখে 

নানা রূখপ পাতেি হ়ে। 

১১.৬ শহর োডমেই ি-ুপামশ লি া  ামব্’—শহমরর দেত্রটি লকমে? তা োদডময় লগমে লকাে িৃশয লি া  ামব্? 



উত্তর। শহর গ্রাম অখপক্ষা অখনক উন্নি জা়েগা। লস াখন ব্খডা-ব্খডা ব্াতড, অতফস-আদােি, লকািথ-কাোতর, কখেজ, 

তব্শ্বতব্দযাে়ে, হাসপািাে, ব্খডা ব্খডা পাকা রাস্তা থাখক। নানারকম যানব্াহন চোচে কখর। শহর োডখেই দু-পাখশ লদ া যাখব্ 

মাথার ওপর নীে আকাশ। ব্াস রাস্তার দুধ্াখর ব্ি, পাকুড, শাে,লসগুখনর গাে। িার ডাখে দৃটি মাখঝ মাখঝ আিখক যাখব্। কাখো 

কুচকুখচ ব্া েঁকাখনা রাস্তা! মাখঝ মাখঝ ব্া েঁক তনখ়ে লসাজা সামখন চখে লগখে। 

১১.৭ এই রাস্তার ওপরই এক ভাদর মজার িৃশয লি া  ায়’—মজার িৃশযটি লকমে, তা দেমজর ভাষায় লে ৷ 

উত্তর। গরমকাখে চাতরতদখক য ন প্রচণ্ড দাব্দাখহ রাস্তা লিেঁ খি ওখঠ। রাস্তার ওপর তদখ়ে  ব্াস চোর সম়ে দখূর িাতকখ়ে মখন হ়ে 

লযন জে তচকতচক করখে। আর লসই জে উেখিা হখ়ে পখডখে দু-পাখশর গাখের ো়ো ব্া সামখনর গাতডর ো়ো। কাখে এতগখ়ে 

লগখে লকাথাও জে ব্া গাখের ো়ো লদ া যাখব্ না। িা টঠক মরুভূতমর মরীতচকার মি যা ধ্রাখো েঁ়োর ব্াইখর।। 

১১.১০ ধ্াে কািার পর এমকব্ামর আোিা িৃশয’—এই িৃমশয লকাে্ ঋতুর েদব্ ফুমি উমঠমে? লসই ঋতু সম্পমকব 

কময়কটি ব্ামকয একটি অেমুিি রেো কর। 

উত্তর। এই দৃখশয গ্রীষ্ম ঋিুর েতব্ ফুখি উখঠখে। 

 


