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১. মোিৃভোষো

’ব্াাংলা ’ আমোর মোদ্দয়র ভোষো
‘বোাংলো’ আমোর প্রোর্,

বোাংলোয় ব কথোর মোলোয়
বোতধ স মদ্দনর গোন।
অির তু মি ২১ আমোর
অমর ভোদ্দলোবো ো,
স থোয় োদ্দবো, িেূদ্দর িতল
োদ্দথ তনদ্দি স ন,নোতহ োই ভূ তল,
িি সেহ মোখো মো’দ্দগো ,
সিোমোর মুদ্দখর বুতল।

-

মোহমুেো

১

”মিউ!”

১.১

’ভাষা’

- ো তেদ্দয় সকোন মোনুষ বো প্রোতর্ তনদ্দজর মদ্দনর

ুখ, েূঃখ,

ভোদ্দলোবো োর কথো অপ্র সক বুঝোদ্দি প্োদ্দর এবাং অদ্দনযর মদ্দনর কথোও বুঝদ্দি প্োদ্দর।
‘মোিৃভোষো’ কদ্দনো জোতি বো সেদ্দির তনদ্দজদ্দের ভোষো। সকোন জোতির প্রথম প্তরিয় এবাং
স ই ভোষোয় কথো বলদ্দি প্োরো িোর জন্মগি অতধকোর। তনদ্দজর প্তরিয় তক সকউ
কখদ্দনো হোরোদ্দি িোয়? নো,সকউ িো িোয় নো।
আমরো বোিোতল। িোই ‘বোাংলো’ আমোদ্দের মোিৃভোষো। ‘বোাংলো’ভোষোয় কথো বলো মোনুদ্দষর
াংখযো প্ৃতথতবদ্দি অদ্দনক। ব্াাংলাচ্ছদশ হ ভারচ্ছতর পশ্চিিব্ঙ্গ ও আদ্দরো তকছু
অঞ্চদ্দলর তবিোল এক জন সগোষ্ঠীর ভোষো ‘বোাংলো’। িদ্দব বোাংলোদ্দেদ্দির প্রথম ও একমো
রোিীয় ভোষো ‘বোাংলো’। প্রদ্দিযক জোতির তনদ্দজদ্দের আলোেো আলোেো ভোষো আদ্দছ। স মনইাংদ্দরক্তজ,িোত ,িোইতনজ,আরতব,তিতনি,আদ্দরো
ি
কি। মোিৃভোষো ‘বোাংলো’য় কথো বলোর
অতধকোর আেোদ্দয় জনয ১৯৫২ সাচ্ছলর ২১চ্ছশ শ্রেব্রুয়ামর বোাংলোদ্দেদ্দি অদ্দনক
মোনুষদ্দক প্রোর্ তেদ্দি হদ্দয়তছদ্দলো। িোাঁদ্দের মোদ্দঝ ছালাি, ব্রকত, রমেক, শমেক,
জব্বার হ আদ্দরো অদ্দনক মোনুষ িহীে হদ্দয়তছদ্দলন। ২১চ্ছশ শ্রেব্রুয়ামর তেনটি এখন
োরো তবদ্দে মিাতভ ভাষা মদব্স তহ োদ্দব প্তরতিি। ভোষোিহীদ্দের প্রতি ন্মোন সেখোদ্দি
প্রতি বছর এই তেনটি বোাংলোদ্দেদ্দি তবদ্দিষ ভোদ্দব প্োলন করো হদ্দয় থোদ্দক।

”Hei!”

কল মোিৃ ভোষোর প্রতি ন্মোন সেখোদ্দনো আমোদ্দের

কদ্দলর েোতয়ত্ব।

”नमस्ते!”

”

”ওহে!”

”안녕하십니까!”

السالم عليكم
”Hello!”
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Ka

Kha

Ki

Khi

Kii

Kii

Ku

Khu

Kuu

Khuu

Krri

Khrri

Ke

Khe

Ko

Kho

Kou

Khou

Koi

Khoi
৬

৪ শব্দ ততমর করা
৪.১

স্বরচিহ্ন ছাড়া অক্ষর বলা ও ছচবর নাম জান:

ব-ই

অ - জ- গ- র

ক - ল- ম

ব-ল

ই - কোর

উ - কোর

৪.২ কার- চিহ্ন সহ অক্ষর পড়ড় ছচবর নাম বচল
আ- কোর

আ -ম

ক-লো

আ- নো - র-

এ - কোর

আ -দ্দপ্ - ল

সপ্াঁ-দ্দপ্

সল-বু
৭

তি-টঠ

িু- ল

প্ো- তখ

প্ু-িু -ল

ো-তল-ম

গ- রু

৫১
‘’আচ্ছলা আধ্াাঁচ্ছর ছড়া’’

আদ্দলোর -সিদ্দষ-আধোরাঁ -আদ্দ

আদ্দলো -আধোাঁর এর সখলো সিদ্দষ,
আদ্দলো বদ্দল ,আধ র
াঁ িু তম সকদ্দনোকোদ্দলো ?
আধোাঁর বদ্দল,িোইদ্দিো িু তম আদ্দলো
িোইদ্দিো সিোমোয় লোদ্দগ ভোদ্দলো ।
-

মোহমুেো

১. এখ্াচ্ছন আচ্ছলা আধ্াাঁর শ্রক মক ব্লচ্ছছ? আর আধ র
াঁ কি

বলছে? ি র িথ ট ত

ম র ি ছে ভ ছল তলছেছে? তিছ
৮

?

৬. রমিন ছড়া

কিলা রি এর কিলা শ্রলব্ু
সব্ুজ পাতার তনদ্দি,
শ্রব্গুনী রি এর শ্রব্গুন গুদ্দলো
ঝু লদ্দছ গোদ্দছ গোদ্দছ।

লাল িুক িুক শ্রিমর র সথোকো
কাচ্ছলা জোম ঐ সথোকো সথোকো,
হলুদ হলুদ কল প ক ।
তমটি িদ্দলর মধুর ঘ্রোদ্দন,
সম -মোতছ,প্োতখ নোদ্দি আনদ্দন্দ।
-

১.

মোহমুেো।

ছতবদ্দি কয়টি রি এর িল বলো আদ্দছ ? তক তক রি ?

২. সবগুতন রদ্দির বক্তজ টির নোম তক ?

৯

৭.
প্োতখ আর প্রোনীদ্দের কথো

বক,বোবুই,বুলবুতল
বোঘ,বোনর,বুদ্দনো হোতি,
কোক,সকোতকল,কো-কোদ্দিোয়ো
কুতমড়,কুকুর,কোঠতবড়োলী,
তমদ্দল তমদ্দি থোদ্দক বদ্দন,
সহদ্দ সখদ্দল নোদ্দি গোদ্দন।
-

১.
২.

মোহমুেো।

ক- তেদ্দয় প্োতখ এবাং ব- তেদ্দয় প্োতখর নোম বল ?
‘ক’ এবাং ‘ব’ তেদ্দয় প্শুর নোম গুদ্দলো তক তক ?

১০

৮.

আসার গল্প

বোইদ্দর কন-কদ্দন িীি। ইউদ্দরোদ্দপ্র জোহোজ ঘোদ্দির প্োদ্দিই বড় একটি গোদ্দছ।
এতিয়োর ঝদ্দড় প্রো বুজ রদ্দির সিোিো প্োতখ সকদ্দপ্ সকদ্দপ্ টি টি কদ্দর কোোঁ দ্দছ।
গোদ্দছর তনদ্দি,উপ্দ্দর বো ো বোতনদ্দয় থোকো কোক,কোঠতবড়োতল, খরদ্দগোি,জদ্দলর ধোদ্দর
থোকো কচ্ছ্বপ্ এক োদ্দথ সিোিোর কোন্নো শুনদ্দি প্োয়। এরো বোই এদ্দক অপ্দ্দরর খুব
ভোদ্দলো বন্ধু ও তবপ্দ্দের োথী। বোই বলদ্দছ তকদ্দ র িব্দ?

এতেক ওতেক সখোজো সিষ। সকোথোও তকছুই সনই। ওরো সভদ্দব টঠক কদ্দর,আদ্দগ
িব্দিো সকোথো সথদ্দক আ দ্দছ,িো সবর করদ্দি হদ্দব িোহদ্দলই খুদ্দজাঁ সপ্দ্দি হজ হদ্দব।

বোই এক োদ্দথ িুপ্ কদ্দর অদ্দপ্ক্ষো করদ্দছ!
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টঠক িখনই গোদ্দছর আগ োল সথদ্দক িী- িী- িী িব্দ সভদ্দ
আ দ্দছ। অমতন কোক গোদ্দছর এতেক ওতেক উড়দ্দি লোগদ্দলো।
সিোিোর রি বুজ বদ্দল গোদ্দছর প্োিোর োদ্দথ তমদ্দি থোকো সিোিোদ্দক
খুদ্দজ সপ্দ্দি অদ্দনক কি হয়। অবদ্দিদ্দষ কো- কো-কদ্দর বোই সক
জোনোয় স সপ্দ্দয়দ্দছ। তভনদ্দেতি সিোিো’র গোদ্দয়র রি সেদ্দখ বোই
অবোক ।

কোক সিোিোর কোদ্দছ তগদ্দয় বলদ্দলো-‘’সকোথো সথদ্দক এদ্দ দ্দছো? আর
কোোঁ দ্দছো সকদ্দনো বন্ধু িু তম ’ ’? কোক,কোঠতবড়োতল সিোিোদ্দক গোদ্দছর
তনদ্দি তনদ্দয় আদ্দ । খরদ্দগোি,কচ্ছ্বপ্,কোক,কোঠতবড়োতল বোই ঝদ্দড়
প্রো সিোিোর গল্প শুনদ্দি িোয়। সিোিো

ব ঘিনো সখোদ্দল বদ্দল:

”আতম সকবলই মোদ্দয়র োদ্দথ নিূন উড়োদ্দি তিদ্দখতছ। মো’স তেন
আমোদ্দের বদ্দলতছদ্দলো, োবধোন ছোনোরো! আকোি খুব অন্ধকোর কদ্দর
আ দ্দছ। ঝড় হদ্দি প্োদ্দর।ঘদ্দরর বোইদ্দর োদ্দব নো সকউ! আতম খোবোর
আনদ্দি সগলোম।”
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খন একিু একিু বোিো শুরু হয়,মো’এর কথো ভুদ্দল তগদ্দয় বোিোদ্দ
উড়দ্দি আমোর মন ছুদ্দি িদ্দল। আর অমতন সবর সহোদ্দয় উড়দ্দি শুরু
কতর। হঠোৎ েমকো হোওয়ো আমোদ্দক উতড়দ্দয় এদ্দন এক জোহোদ্দজ
সিদ্দল। জোহোদ্দজর এক সকোঠদ্দর ৬ তেন আিদ্দক থোতক।এতেক
ওতেদ্দক জোহোদ্দজ প্দ্দর থোকো খোবোর খোই।
িোতর তেদ্দক প্োতন আর প্োতন।ভদ্দয় সকোথোও োওয়ো’র োহ সনই।
প্থ ঘোি ব অদ্দিনো। আতম জোতন নো আতম এখন সকোথোয়? তক কদ্দর
বোতড় োদ্দবো?’’ টি টি টি কদ্দর আবোদ্দরো সিোিো কোোঁ দ্দি লোদ্দগ।
সিোিোর গল্প শুদ্দন ওরো অবোক !দ্দিোিো ’র জনয ওদ্দের খুব মোয়ো
হয়। বোই সিোিো ’দ্দক িোন্তনো সেয়”আজ সথদ্দক আমরো সিোমোর বন্ধু। আমোরো সিোমোর জনয একটি
উপ্োয় সবর করদ্দবো। িদ্দিোতেন িু তম আমোদ্দের োদ্দথ থোকদ্দব’ ’।
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এই বদ্দল কোক সিোিোদ্দক আ প্োি ঘুতরদ্দয় িদ্দলর গোছ গুদ্দলো
তিতনদ্দয় সেয়। সিোিো তকছুিো িোন্ত হদ্দলও বোর বোর বোতড়র জনয মন
সকদ্দোঁ উদ্দঠ। কোক,খরদ্দগোি কচ্ছ্বপ্,কোঠতবড়োলী ভোবদ্দছ তক ভোদ্দব
সিোিোদ্দক ওর বোতড় প্োঠোদ্দনো োয়? খরদ্দগোদ্দির মোথোয় একিো বুক্তদ্ধ
এদ্দলো, বলদ্দলো:
‘ ’কোক িু তম সিো একিো কোজ করদ্দি প্োর, আমোদ্দের সেি সথদ্দক
িীদ্দির আদ্দগ স প্োতখরো ঝোকাঁ সবদ্দধাঁ এতিয়োর তেদ্দক োয়, ওদ্দের
োদ্দথ সিোিোর কথোিো বদ্দল সেদ্দখো নো ” ! এই শুদ্দন বোই বদ্দল উদ্দঠ:
”ও ও--ঔ-খুব ভোদ্দলো বুক্তদ্ধ”। কোকও বদ্দল উদ্দঠ:
”টঠক টঠক! ধনযবোে খরদ্দগোি ! আতম কোলই স ই প্োতখদ্দের সখোাঁদ্দজ
সবর হদ্দবো।”
পরহদন কোক স ই প্োতখদ্দের খুদ্দজ সবর হদ্দয় সিোিোর কথো বদ্দল
রোখদ্দলো। সিোিোদ্দক স জনয গ্রীদ্দের সিষ অবতে অদ্দপ্ক্ষো করদ্দি
হদ্দব। এবোর সিোিোর সিোদ্দখ মুদ্দখ হোত । আনদ্দন্দর োদ্দথ বোর োদ্দথ
তেন কোিোদ্দি কোিোদ্দি খুব ভোদ্দলো বন্ধুত্ব সহোদ্দয় উদ্দঠ। আর
এখোনকোর প্তরদ্দবিিোদ্দকও ভোদ্দলোদ্দবদ্দ খুব আপ্ন কদ্দর সনয়।
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এবোর সিোিো’র বোড়ী তিদ্দর োওয়োর মদ্দয় এদ্দ দ্দছ। এ তনদ্দয়
সিোিো’র মদ্দন স মন আনন্দ,অনয তেদ্দক িোর বন্ধুদ্দের সছদ্দড় স দ্দি
মনিো খুব খোরোপ্ লোগদ্দছ।প্রতেন সিোিো বোর কোদ্দছ অদ্দনক
কৃিজ্ঞিো জোতনদ্দয়,কোপ্োাঁ স্বদ্দর বোর সথদ্দক তবেোয় তনদ্দে।
কোক,কোঠতবড়োতল,খরদ্দগোি কচ্ছ্বদ্দপ্র ও সিোিোর মি বন্ধুদ্দক হোরোদ্দি
খুব কি হদ্দে। ওরো সিোিোদ্দক হোি নোতড়দ্দয় বলদ্দছ- ‘ ’তবেোয় বন্ধু!
আবোর এদ্দ ো প্োতখদ্দের ঝোদ্দকাঁ তমদ্দি’ ’!

অতিতথ প্োতখদ্দের োদ্দথ সিোিো বোতড় তিদ্দর োয়। তকন্তু স খোদ্দন ও
সিোিো আদ্দগর মদ্দিো বোর োদ্দথ স্বোভোতবক হদ্দি প্োদ্দর নো। ইউদ্দরোপ্
সথদ্দক সিদ্দখ সনয়ো অভযোি ও আিোর আিরদ্দর্ অনযদ্দের হোত ঠোট্টো
সিোিোদ্দক খুব কি তেদ্দয় থোদ্দক।
ইউদ্দরোদ্দপ্র বন্ধুদ্দের ভোদ্দলোবো ো আর স ই মোয়ো সঘরো প্তরদ্দবি
সিোিোদ্দক বোর বোর হোি ছোতন তেদ্দয় োাঁদ্দক। িোই আবোদ্দরো এক গ্রীদ্দে
অতিতথ প্োতখদ্দের েদ্দল তমদ্দি সিোিো তিদ্দর আদ্দ িোর মোয়ো সঘরো
প্তরদ্দবি আর তপ্রয় বন্ধুদ্দের কোদ্দছ ।

এব্ার ব্চ্ছলা১. সিোিো’দ্দক সকন ঝদ্দড় প্ড়দ্দি হদ্দয়তছদ্দলো?
২. সিোিো ঝদ্দড় প্দ্দড় সকোথোয় তগদ্দয় প্দ্দরতছদ্দলো?
৩. সিোিো তক ভোদ্দব তনজ সেদ্দি তিদ্দর োয়?
৪. সিোিো আবোর ইউদ্দরোপ্ সকন িদ্দল আদ্দ ?
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-

মোহমুেো।

৯
জত ম সজদ্দল। জতম ক্তজরোি সিমন সনই। সন কোদ্দি িদ্দড় নেীর মোছ ধদ্দর, িো
বোজোদ্দর তবক্তি কদ্দর ো িোকো প্োয়,িোদ্দি মো আর সছোি সবোনদ্দক তনদ্দয় িদ্দল োয়।
রোদ্দি সবলো ভোল মোছ প্োওয়ো োয়।িোই জত ম সক অদ্দনক রোদ্দি নেীদ্দি সন কোয়
থোকদ্দি হয়।কোজিো সবি কটঠন।িোই সজদ্দল মদ্দন মদ্দন ভোদ্দব, তে িোর এক খন্ড
জতম থোকদ্দিো িোহদ্দল স এই কদ্দির কোজটি সছদ্দড় তেদ্দিো। খনই স নেীদ্দি
জোল সিলদ্দিো ৃটিকিিোর কোদ্দছ খুব খুব কদ্দর প্রোথর্ো
ি করদ্দিো”একিো বড় মোছ, একিোই বড় িোই,
ো তবক্তি কদ্দর আতম স দ্দনো
এক খন্ড জতম প্োই।”

তকন্তু সকোন বড় মোছ আর ভোদ্দগয সজোদ্দি নো। এক সজযোৎেো রোি। আকোদ্দি প্ুদ্দরো
িোদ্দোঁ র আদ্দলো,জত ম ভোবদ্দছ আজ রোি ভর মোছ ধরদ্দব। মো’দ্দক বদ্দল- ’ ’মো,
আমোদ্দক তকছু খোবোর েোও, রোদ্দি আতম সন কোদ্দি থোকদ্দবো’ ’। মো খোবোর আর প্োতন
তেদ্দয় সেয় সছদ্দলদ্দক।বোড়ীর োমদ্দনর ঘোি সথদ্দক সন কো সছদ্দড় োদ্দে অদ্দনক েূর।
জোল সিদ্দল সিদ্দল সিোদ্দল সছোি মোঝোতর হদ্দরক রকম মোছ। স মদ্দনর ইেোটি
বদ্দল োয় ব ময়। িখন গভীর রোি! সকোথো সথদ্দক স ন কোন্নোর আওয়োজ শুদ্দন
একিু অবোক জত ম! ’’সক কোদ্দোঁ ? আদ্দ প্োদ্দি সিো সকোন গ্রোম সনই,শুধুই প্োতন
আর প্োতন’ ’। সজদ্দলর মদ্দন খুব খুতি লোগদ্দছ। জোলিো খুব ভোতর মদ্দন হদ্দে।
জত ম ভোবদ্দছ- ‘ ’তবধোিো হয়দ্দিো আজ িোর মদ্দনর কথো শুদ্দনদ্দছন। মদ্দন হদ্দে
মোছিো তবিোল বড়! জোলিো এি ভোতর,একো তক ভোদ্দব িু লদ্দবো’ ’?
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তকছুক্ষন তিন্তো কদ্দর জোলিো সন কোর োদ্দথ িি কদ্দর
সবদ্দধাঁ নেী িীদ্দর তেদ্দক োয়। িীদ্দর সনদ্দম জোল সিদ্দন
সিোলোর প্র,জত দ্দমর মন তব ন্ন হদ্দয় সগদ্দলো। হোয় !
এদ্দিো মোছ নয়! তবিোল এক ক্তঝনুক
াঁ ! সজদ্দল সভদ্দব প্োয়
নো তক করদ্দব এই ক্তঝনুক
াঁ িোদ্দক? নেীদ্দি সিদ্দল সেদ্দব?
নোতক এিো বোজোদ্দর তবক্তি করদ্দল তকছু প্োওয়ো োদ্দব?
মদ্দন মদ্দন ভোদ্দব- ’ ’আদ্দগ বোতড় তনদ্দয় োই,সেখো োক তক
করো োয়’ ’।

অদ্দনক কদ্দি আবোর সিদ্দন সন কোদ্দি সিোদ্দল বোড়ীর তেদ্দক
িলদ্দছ। িক্ষতন আবোর সজদ্দল হোত র িব্দ শুনদ্দি সপ্দ্দয় আবোরও
অবোক,সকোথো সথদ্দক এ হোত র িব্দ আ দ্দছ? িোর মদ্দন একিু
ভয়ও লোগদ্দছ,সেতর নো কদ্দর জলতে বোতড়র তেদ্দক িদ্দল। রোদ্দি
বোতড় এদ্দ মো’-দ্দবোনদ্দক ব খুদ্দল বদ্দল ।
১৭

মো বলদ্দলন- ‘ ’এি বড় ক্তঝনুক
াঁ সিো আতম বোদ্দপ্র জনদ্দমও
সেতখ নোই ! হযোাঁ সর, সভিদ্দর মদ্দন হয় বড় মুিো থোকদ্দি
প্োদ্দর’ ’,বদ্দল ক্তঝনুকাঁিো ঘদ্দর ত্ন কদ্দর সিোদ্দল রোদ্দখ, বোই
ঘুদ্দমোদ্দি োয়। ঘুম সভদ্দে মো’দ্দেদ্দখন,ঘর িো স ন অনযরকম
সগোছোদ্দনো মদ্দন সহোদ্দে ! এমনিো প্রোয় রোদ্দিই হদ্দি থোদ্দক।
িোরো এদ্দক অপ্রদ্দক ক্তজদ্দজ্ঞ কদ্দর সক করদ্দলো? ক্তঝনুকাঁিো
ঘদ্দর আ োর প্র সথদ্দক অদ্দনক বড় বড় মোছও ধরো প্দ্দড়
জোদ্দল আর াং োদ্দরর ুখ িোতন্ত ও আদ্দগর সিদ্দয় অদ্দনক
ভোদ্দলো।

জত দ্দমর মো একতেন বলদ্দলন- ’ ’এই ক্তঝনুকাঁিো আর ঘদ্দর
সরদ্দখ তক হদ্দব? সেখ নো এর সভির তে সকোন মুিো প্োওয়ো
োয়,িো তবক্তি কদ্দর তে আমরো তকছু িোকো প্োই িোদ্দি সিো
আমোদ্দের সবি কোদ্দজ আ দ্দব।আর তে তকছু নোই থোদ্দক,িো
ঘদ্দর সরদ্দখ তক হদ্দব? সিদ্দল তেদ্দয় আয়’ ’। ক্তঝনুকাঁ’িোর প্রতি
সজদ্দলর মদ্দন সকমন স ন মোয়ো হয়। সিদ্দল তেদ্দি মন নো
িোইদ্দলও মোদ্দয়র কথোয় ক্তঝনুকাঁিো সখোলোর সিিো
কদ্দর।তকছুদ্দিই খুলদ্দি প্োদ্দর নো। অবদ্দিদ্দষ নেীর জদ্দল
সিদ্দল আদ্দ । ঘদ্দর এদ্দ সিোদ্দন,ক্তঝনুকাঁিো স খোদ্দন তছদ্দলো
িোর এক সকোদ্দর্ রোজহোদ্দ াঁর ত দ্দমর মি এদ্দতো বড় একটি
মুদ্দিো প্দ্দড় তছদ্দলো।
১৮

এ কথো শুদ্দন সজদ্দল আর সেতর নো। িক্ষতন ছুদ্দি োয়
ক্তঝনুকাঁ িো তিতরদ্দয় আনদ্দি।তকন্তু হোয়! ক্তঝনুক
াঁ িো আর
স খোদ্দন সনই।জোল তনদ্দয় তেন রোি সজদ্দল প্দ্দড় থোদ্দক
সন কোয়, আর সকদ্দোঁ সকদ্দোঁ শুধু বদ্দল- ’ ’একিো বড়
ক্তঝনুক
াঁ ,শুধু একিোই বড় িোই,সিোদ্দক ঘদ্দর তিতরদ্দয়
তনদ্দয়,ঘদ্দরর ুখ িোই’ ’।
ক্তঝনুক
াঁ প্োতন সথদ্দক ব শুনতছদ্দলো।ওদ্দক সিদ্দল সেয়োয়
সজদ্দলর উপ্র খুব অতভমোন সহোদ্দলও সিষ প্ ন্ত
ি
সজদ্দলর কোন্নোয় অতভমোন সভদ্দে আবোর জোদ্দল উদ্দঠ
আদ্দ ।

‘’ঊ ঊ ঊ. . .এত ভোতর! সজদ্দলর আনদ্দন্দ সক সেদ্দখ! আবোর স ই
ক্তঝনুকাঁ ঘদ্দর তনদ্দয় আদ্দ । এবোর সজদ্দলর মদ্দন নিূন প্রশ্ন! সক
প্রতি তেন িোদ্দের ঘর এদ্দিো ুন্দর কদ্দর সক গুতছদ্দয় সরদ্দখ োয়?
োরো রোি সজদ্দগ আজ স িো সবর করদ্দবই? গভীর রোি,ঘদ্দর
আদ্দলো তনতভদ্দয় সজদ্দল অদ্দপ্ক্ষো করদ্দছ ঘিনো তক?

হঠোৎ সজদ্দলর সিোখ ছোনো বড়ো ! তকছুদ্দিই স তবেো করোদ্দি
প্োদ্দর নো।দ্দ সেদ্দখ ,আদ্দে আ. .দ্দে ক্তঝনুকাঁ িো খুলদ্দছ! !ঝু ম-ঝু মঝু ম আওয়োদ্দজ গো’ভতিি হীরো,মতন,মুিোর গহনো প্রো অপ্রূপ্ো
ুন্দরী রোজকনযো সবর হদ্দয় গুন গুন শুদ্দর গোন কদ্দর ঘদ্দরর ব
কজ করদ্দি থোদ্দক!দ্দজদ্দলর মোথোয় সকোন বুক্তদ্ধ আ দ্দছ নো,তক
করদ্দব স ?
১৯

ধীদ্দর ধীদ্দর রোজকনযোর তেদ্দক এতগদ্দয় িি কদ্দর হোিিো ধদ্দরই বদ্দল’ ‘দ্দকদ্দগো িু তম’ ’? িমদ্দক তগদ্দয় রোজকনযো বদ্দল- ‘ ’আতম!আতম
েতক্ষন রোদ্দজযর রোজোর একমো কনযো।আমোর বোবো একজন
োেুকরদ্দক সক িোক্তে তেদ্দয়তছদ্দলো। আর স আমোর বোবো’র উপ্র
প্রতিদ্দিোধ তনদ্দি আমোদ্দকএই ক্তঝনুদ্দকাঁ আিদ্দক রোদ্দখ এক ুগ
ধদ্দর। আজ িু তম আমোদ্দক এ িোক্তে সথদ্দক মুি করদ্দল।বদ্দলো
িু তম,তক সপ্দ্দল খুতি?’’সজদ্দল হিবোক!
স

রোজকনযোদ্দক বলদ্দলো- ’ ’আমোর তকছু িোই নো।দ্দিোমোর মুি
করদ্দি সপ্দ্দর আতম ভীষন খুতি!দ্দভদ্দবো নো,আতম সিোমোদ্দক
রোজবোতড়দ্দি সপ্ দ্দছ তেদ্দবো’ ’। আর রোজকনযোও বলদ্দলো- ’ ’আজ
সিোমোর জনয আতম আবোর নিূন জীবন তিদ্দর সপ্লোম। সিোমরো
আমোর প্রম আত্মীয়।সিোমরোও আমোর োদ্দথ োদ্দব। এভোদ্দব
সজদ্দল রোজকনযোদ্দক মুি কদ্দর তেদ্দয় িোর কদ্দির জীবন সিষ
হদ্দয় রোজবোতড়দ্দি ুদ্দখ জীবন োপ্ন করদ্দি থোদ্দক ।
- মোহমুেো

২০

১. এই গল্প সথদ্দক িু তম তক বুঝদ্দি প্োরদ্দল? ধতন হদ্দি হদ্দল তক
তক লোদ্দগ?

২১

মিতীয় আধ্যায় / ২য় শ্রেণী
১.১ ঋ - কার (ৃ) শব্দঃ

বৃ - টি

িৃ - র্

বৃ- ক্ষ

১.২
সব্ুজ ব্ভচ্ছে,পভমথব্ী হাচ্ছস
বৃক্ষ বদ্দন বৃটি ঝদ্দর
বৃটির জদ্দল বৃক্ষ বোদ্দড়,
বুজ বৃদ্দক্ষ প্রকৃতি োদ্দজ
প্রকৃতির োদ্দজ, প্ৃতথবী হোদ্দ ।

১. শব্দের অর্ জ
থ ন িঃ প্র-কৃ-নি = প-নর-ব্দে-শ (আিাচ্ছদর িারপাচ্ছশর
গাছপালা,পাহাড়,আকাশ,িাটি) েৃ- ক্ষ = গ - ছ

২২

প্ৃ- তথ- বী

২.

ঔ-ক র ও ফল নিব্দের শেিঃ-

২.১ অক্ষর নিনলব্দে ছনে

ি েনলঔ- কোর ( দ্দৃ ) িব্দ

সম -মো-তছ

সন - কো

২৩
িলো তিদ্দের িব্দঃ
-িলো (ৃ য ) িয, তমথযো, তবেযো, বযোি
ম- িলো (ন্ম ) জন্ম, ন্মোন,

র- িলো (ব্র) সিব্রুয়োতর, ভোদ্র, ভদ্র
সরি-িলো (র্)ি বর্,ি কর্,ি স্বর্,ি প্ ।ি

২৩

সল হ

৩

যুক্তব্ণ ণ

ক্ষ

kkhio

sshno

shto

ন্ন

ন্ম

nno

শ্ন

ষ্ণ

ি

nmo

shno

ক্ল
klo

েুইিো বর্ এক
ি
োদ্দথ ুি হদ্দয় খন িব্দ তিতর হয় িখন স টিদ্দক ুিবর্ ি
িব্দ বদ্দল। স মন-িব্দ= ( ি+ব+ে ), ি
ু =( +
ু ক+ি),অন্ন ।

৪.১

- িলো ( ৃ )

এই তিেটি তবদ্দিষ কদ্দর িদ্দব্দর মোঝখোদ্দন তে থোদ্দক সবিীর ভোগ সক্ষদ্দ ই
স অক্ষদ্দরর প্োদ্দি থোদ্দক স ই অক্ষরটি (এ+ স োগ কদ্দর উচ্চোতরি হদ্দয়
থোদ্দক স মন-‘ব’ (বযোি)
আর খন িদ্দব্দর সিষ অাংদ্দি এবাং স অক্ষদ্দর প্োদ্দি থোদ্দক িখন স টি
েুইিো ( ুি) ভোদ্দব উচ্চোরর্ করদ্দি হয় স মন-( িয=
=তম+থ+থো )।

২৪

+ি+ি), ( তমথযো

৪২

র- েলা

(স্র, ি, শ্র) অক্ষদ্দরর তনদ্দি এমন তিে থোকদ্দল প্রথম অক্ষরটি এর
োদ্দথ (র)স োগ কদ্দর এক োদ্দথ দ্রুি বলদ্দি হয়। স মন-

+ র= স্র, ক+ র = ি, ি+র= শ্র
ভ - দ্র = তব-ন-য়ী
গ্রো- ম = ি-হ -র

সথ-সক

শ্রো- ব -র্ = মো -স -র

েূ-সর

নো -ম

৪ ৩ শ্ররে- েলাাঃ
সরি (র) খন সকোন অক্ষদ্দরর উপ্র একটি সছোি সরখো বো িোন
থোদ্দক,িখন এটি (র) মি উচ্চোরর্ কদ্দরই তনদ্দির বর্টি
ি সক তনদ্দয় এক
োদ্দথ দ্রুি উচ্চোরর্ করদ্দি হয়। স মন-

বর্ =
ি অ- ক্ষ- র
কর্=ি কো -ন
প্ =
ি
ো -প্

বর্ তেদ্দয়
ি
কথো োদ্দজ
কর্ ি িো সিোদ্দন,
েপ্দ্দর্’সি
ি
সিহোরো সেদ্দখ,

েপ্র্=
ি আ-য়-নো ।

প্ তনদ্দজদ্দক
ি
সিদ্দন !!

এদ্দ ো বতলঃ
১. র-িলো, সরি- িলো আর - িলোর ২ টি কদ্দর িব্দ তক তক হদ্দি প্োদ্দর?
২.

প্,েপ্
ি র্,বর্
ি
এগুদ্দলো
ি
তক জোন?

২৫

৫. বৃক্ষ আমোয়,সকদ্দিোাঁ নো িু তম
ঘুি ঘুদ্দি অন্ধকোর কোদ্দলো বন। িি িি বছদ্দরর প্রোিীন তবিোল এক বৃক্ষ।
ুগ ুগ ধদ্দর কদ্দিো প্রোর্ীদ্দের আশ্রয় সেয়ো হ ঝড় বোেল,সমঘ,বৃটি ও নোনো
রকম তবপ্ে সথদ্দক বদ্দনর প্রোর্ীদ্দের আগদ্দল রোখদ্দছ এই বৃক্ষিো।বদ্দনর ব
প্শু প্োতখদ্দের স মন আেদ্দরর এই গোছিো,সিমতন এক বৃক্ষ সপ্রতমক
সলোদ্দকর ও প্রকৃতির োদ্দথ ময় কোিোদ্দনোর এক ভীষন প্ছদ্দন্দর একটি
টঠকোনো।
নোম নো জোনো এই বৃক্ষটি এিই বৃহৎ সেখদ্দল মদ্দন হয় নো জোতন কদ্দিো বড়
রোজ প্রো োে লুতকদ্দয় আদ্দছ এর সভির। এর িল গুদ্দলোও স মন বড় ,
সিমতন হোতির খুব তপ্রয় একটি িল। সকউ সকউ গোছিোর নোম ‘নোদ্দগের’
বদ্দলও োদ্দক।
একতেন একেল সলোভী কোঠুদ্দর েদ্দলর েৃটি প্দ্দর এই গোদ্দছর উপ্র। িোদ্দের
মদ্দন সলোদ্দভর সিষ সনই। বোই তমদ্দল গোছিো তনদ্দয় নোনো জল্পনো কল্পনো
করদ্দি থোদ্দক
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একজন বলদ্দছ- এএই গোছিো এদ্দিো প্রোিীন ,এমন হদ্দি
প্োদ্দর,এর সভির সকোন গুহোদ্দি সকউ সকোন গুপ্ত ধনও
লুতকদ্দয় রোখদ্দি প্োদ্দর। আর তে নোও থোদ্দক,এর কোঠ তবক্তি
করদ্দলও আমোদ্দের োি প্ুরুষ তেক্তি বদ্দ সখদ্দি প্োরদ্দব”।
তেত্বীয় জন বলদ্দছ- ”এিো মন্দ হয় নো,গোছিোদ্দক প্ুদ্দরো নো
সকদ্দিাঁ এর সভির িো সখোেোই কদ্দর এর সভিদ্দর একিো ঘর
বোনোদ্দল আমরো রোদ্দি বদ্দন তনরোপ্দ্দে থোকদ্দি প্োরদ্দবো,আর
তেদ্দনর সবলো তিকোর ধরো আর কোঠ কোিোাঁর কোজ করদ্দি
প্োরদ্দবো”।

অনয একজন বলদ্দলো- এখুব ভোদ্দলো বুক্তদ্ধ !এর সভির সকোন ঘর
বোনোদ্দি প্োরদ্দল ব তেক সথদ্দক আমোদ্দের লোভ হদ্দব।একতেদ্দক
বদ্দন রোদ্দি থোকোর োয়গো,অনয তেদ্দক সখোেোই করো কোঠ তবক্তি
কদ্দর প্রিুর িোকো আ দ্দব”। বোই এক োদ্দথ বদ্দল উদ্দঠএিোহদ্দল. . .িদ্দলো,িোই~সর নোই~সর~নো,আর সেরী নো, িদ্দলো শুরু
কতর. . . গোছিো এবোর কোটিাঁ ‘ ’।এ ব কথো শুদ্দন গোদ্দছ থোকো ব
প্োতখ আর প্রোনীরো িোতর তেদ্দক ছতড়দ্দয় প্দ্দড় ।
স ই নো কুঠোদ্দরর আঘোি গোদ্দছ প্রদ্দলো,সকোথো সথদ্দক এক ভোতর
কদ্দে আওয়োজ আ দ্দছ- ”ওয়ো- উ -উ” !
এদ্দিো অন্ধকোর বন,গোদ্দছর উপ্রিোও তকছুই সেখদ্দি প্োওয়ো
োদ্দে নো। বোর মদ্দন প্রশ্ন,সকোথো সথদ্দক এ িব্দ আদ্দ ? একজন
বলদ্দছ- এমদ্দন হয় প্োদ্দিই সকউ হয়দ্দিো আমোদ্দের মদ্দিো সকোন
বড় গোছ কোাঁিদ্দছ,আর কি হদ্দে,স ই িব্দই হদ্দব হয়দ্দিো’ ’।
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আবোর খন গোদ্দছ কুঠোদ্দরর আঘোি সেয়, একই আওয়োজএওয়ো. . .ওওওও” ! কোঠুদ্দর’দ্দের একজন বদ্দল উদ্দঠ- এতক
অবোক কোন্ড ! !গোছ তক কখদ্দনো তিৎকোর করদ্দি প্োদ্দর ??
নো,িো হদ্দব সকন? আমরো এই গোছিো স ন নো তনদ্দি প্োতর
স জনয সকউ হয়দ্দিো িত্রুিো কদ্দর ভয় সেখোদ্দে”।
বদ্দলই আবোর গোদ্দছ আঘোি কদ্দর।আর অমতন সেখদ্দি
প্োয় বদ্দনর ব প্শু-প্োতখ,জীব-জন্তু হোউ মোউ তিৎকোর
করদ্দি করদ্দি গোদ্দছর তেদ্দক ছুদ্দি আ দ্দছ! ! এই নো সেদ্দখ
কোঠুদ্দর েল হুর মূর কদ্দর প্রোর্ প্দ্দন একজন অনয জদ্দনর
ঘোদ্দর’র উপ্র িদ্দড় গোদ্দছ উদ্দঠ আর অনয জনদ্দক সিদ্দন
িুদ্দন গোদ্দছ সিোলদ্দছ।
এ েৃিয সেদ্দখ সক স ন সখক সখক সখক কদ্দর হো দ্দছ,আর
বলদ্দছ- ”তক হদ্দলো! ! সিোমরো গোদ্দছ উঠদ্দছো সকদ্দনো ‘ ’? কোঠুদ্দর
েল অবোক! সক কথো বদ্দল? ভদ্দয় ভদ্দয় উতর সেয়‘ ’আমরো প্শুদ্দের সথদ্দক রক্ষো সপ্দ্দি গোদ্দছ উদ্দঠতছ, িু তম
সক’ ’? কোঠুদ্দরদ্দের কথোর উতর নো তেদ্দয় আবোদ্দরো তগদ্দজ্ঞ
করদ্দছ- ’ ’দ্দকদ্দনো সগো? প্শুদ্দের তনদ্দয় সিোমোদ্দের এি ভয়
সকদ্দনো?’’
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কোঠুদ্দর েল- ’ ’দ্দকন আবোর? প্শুরো আমোদ্দের সখদ্দয় সিলদ্দব
নো’ ’?
আবোর সকউ বলদ্দছ- ’ ’দ্দখদ্দয় সিলদ্দল তক হদ্দব সগো??’’
কোঠুদ্দর’রো উতদ্দর বদ্দল- ‘ ’বোহঃদ্দর! সখদ্দয় সিলদ্দল সিো মদ্দরই
স িোম?’’
এবোদ্দরো সকউ সরদ্দগ সরদ্দগ বলদ্দছ- ’ ’দ্দেদ্দখো !আজ স ই গোছ
সিোমোদ্দের সক প্শুদ্দের হোি সথদ্দক বোিোাঁদ্দলো,সিোমোরো স িোই
সকদ্দিাঁ সিলদ্দি িদ্দয়তছদ্দল।সিোমরো তক জোদ্দনো স ,গোদ্দছর ও
প্রোর্ আদ্দছ? কথো বলদ্দি নো প্োরদ্দলও গোছ বদ্দনর প্শুপ্োতখ
আর মোনুদ্দষর প্রম বন্ধু ? বোর উপ্কোদ্দর িল-িুল
অক্তিদ্দজন হ কি প্রোর্ীদ্দের তনরোপ্ে আশ্রয় তেদ্দয় থোদ্দক।

আর িোর প্রমোর্দ্দিো আজ সিোমরোই।স ই সিোমরো এিোদ্দক
মোরদ্দি িোক্তেদ্দল! সিোমরো প্রকৃতির িত্রু!
এক্ষন সনদ্দম োও এখোন সথদ্দক’ ’ ! !
কোঠুদ্দর েল ভদ্দয় থর থর কদ্দর কোপ্াঁদ্দি লোদ্দগ! িোরো
তনদ্দজদ্দের ভূ ল বুঝদ্দি প্োদ্দর,আর বলদ্দি থোদ্দক- ‘ ’িু তম
সক?সক িু তম? আমোদ্দের মোি কদ্দর েোও!
আমরো কক্ষদ্দনো আর এ কোজ করদ্দবো নো।আজ সথদ্দক
গোছ কোিোাঁ আর তিকোর ধরো বন্ধ কদ্দর গোছ ও বুদ্দনো
প্রোর্ীদ্দের তিযকোর বন্ধু হদ্দি িোই’ ’। গোদ্দছর উপ্দ্দর ও
তনদ্দির ব প্রোনীরো এক োদ্দথ তকি তমি,হোউ মোউ িদ্দব্দ
আনদ্দন্দ সমদ্দি উদ্দঠ ! ! ! !
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এব্ার ব্লচ্ছতা:

১. কাঠুচ্ছর দল মক ভাচ্ছব্ পশুচ্ছদর হাত শ্রথচ্ছক রো পায়?

২. শ্রতািার মক িচ্ছন হয়? কাঠুচ্ছর চ্ছদর সাচ্ছথ শ্রক কথা ব্লমছল?

৩.গাচ্ছছর মক জীব্ন আচ্ছছ? মক ভাচ্ছব্ ব্ুঝচ্ছব্?

৩০

৭.

বন বোিোাঁদ্দি প্শুদ্দে’র ভোবনো

বনটির নোম ‘ ুন্দর বন’। বদ্দেোদ্দপ্ো োগর িীদ্দরর এই বনটি শুধু
নোদ্দমই নো, ন্দ
ু রী,সগওয়ো আদ্দরো কদ্দতো প্রজোতির গোছপ্োলো,প্োতখ,বোঘ,হতরর্,হোতি,বোনর,ভোেুকদ্দের তনদ্দয় বনিো স মন
ুন্দর,সিমতন সেি তবদ্দেদ্দি এর প্তরতিতিও কম সনই ।
প্শুর রোজো বদ্দল প্তরতিি- ‘ত াংহ’ ও ‘দ্দবেল িোইগোর বদ্দল সিনো
ুন্দর বদ্দনর বোঘ সক নো সিদ্দন?
ঝলমদ্দল এক সরোদ্দে বড় এক গোদ্দছর তনদ্দি বদ্দ বোঘ আর ত াংহ
বদ্দনর প্তরদ্দবি আর ভতবষযি প্শু ছোনোদ্দের প্ৃতথবীদ্দি টিদ্দক
থোকোর ভোবনোয় ভীষন তিতন্তি। গোদ্দছর উপ্র ব ো কোক আর
বোনর ওদ্দের গল্প শুদ্দনও তিতন্তি হদ্দয় উদ্দঠ।
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ত াংহ বলদ্দছ- ‘ ’দ্দেখ বোঘ !এক ময় এই ‘ ুন্দর বন’ তছল
আমোদ্দের ুদ্দখর রোজয। বুজ গোছপ্োলো,হতরর্ ছোনোদ্দের ছুিো
ছুটি,হোতি-বোনদ্দরর নোিোনোতি,প্োতখদ্দের কলিোন আর ঘন
কোদ্দলো বদ্দনর সভির োগর সজোয়োদ্দর সভদ্দ আ ো কুতমড়
ছোনোদ্দের সছোিো ছুটি ,তক ুন্দর প্তরদ্দবিিোই নো তছদ্দলো’ ’।
বোঘ তকছুক্ষন িুপ্ সথদ্দক বলদ্দছ- ‘ ’হু উ উ ম !গোছপ্োলো,প্শু
প্োতখ কদ্দম কদ্দম স ই বন আর সনই। এক ময় স বদ্দন
ুদ্দ রি আদ্দলো সঢোকদ্দি প্োদ্দরতন,আজ এই বদ্দন ুদ্দ রি আদ্দলো
সঢোকোদ্দি সকোন বোধো সনই ।
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এদ্দি আমরো প্শুরোও স মন েোয়ী অনযতেদ্দক মোনুষ নোদ্দমর
প্রজোতিরোও িোদ্দের প্রদ্দয়োজদ্দন আমোদ্দের বন সিষ কদ্দর তেদ্দে।
আমরো মোাংিোিী প্রোর্ীরো তনদ্দজর ক্ষুধো সমিোদ্দি স মন অনয
প্শুদ্দের সখদ্দয় ধবাং করতছ,সিমতন মোনুষ জোতি িোদ্দের ঘর
বোতড়র কোঠ,আর ি দ্দলর মোঠ বোনোদ্দি গোছ
সকদ্দি,াঁ কলকোরখোনোর সধোাঁয়োদ্দি বন উজোর কদ্দর তেদ্দে’ ’।
ত াংহ- ‘ ’আমরো সিো প্শু,আমোদ্দের সিো মোনুদ্দষর মি এদ্দিো
বুক্তদ্ধও সনই ! িদ্দব এিো বুঝদ্দি প্োরতছ বদ্দনর প্শুপ্োতখ আর বন
নো থোকদ্দল প্ৃতথবী বোিাঁ দ্দব তক তনদ্দয়? গোছ প্োলো,বন সিো শুধু
আমোদ্দেরই বন্ধু নো।
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শুতন অক্তিদ্দজন ছোড়ো মোনুষও বোিাঁ দ্দি প্োদ্দর নো। িদ্দবদ্দিো গোছ
িোদ্দের বদ্দিদ্দয় বড় বন্ধু ? িোহদ্দল িোরো সকন গোছ কোদ্দি ?’’
বোঘ , আবোর ও খোতনক িুপ্ সথদ্দক বদ্দল- ‘ ’আমরো এখন অদ্দনক
বৃদ্ধ,আর সরোদ্দগ সিোদ্দক জজিরো।আমোদ্দের ভুল বুঝদ্দি প্োরদ্দলও
এখন তক বো করদ্দি প্োতর? িদ্দব তকছু একিো ভোবদ্দিই হদ্দব। তক
করো োয়?
িোর আদ্দগ আমোদ্দের আজ সথদ্দকই িপ্থ করদ্দি হদ্দব,বদ্দনর
প্শু ধদ্দর খোওয়ো বন্ধ করদ্দি হদ্দব। আমরো বড়রো তে স্বোথ িযোগ
ি
নো কতর,িোহদ্দল সছোিরো আমোদ্দের োদ্দক তক ভোদ্দব োরো সেদ্দব’ ’?

৩৪

ত াংহ অবোক নয়দ্দন িোতকদ্দয় বদ্দল- ‘ ’িোহদ্দল! ! ! আমরো বোিাঁ দ্দবো তক সখদ্দয়??
বোঘ- ‘ ’দ্দকন? উপ্োয় একিো সবর হদ্দবই ! বদ্দনর অদ্দনক প্শু প্োতখরো সিো
লিো প্োিো আর বদ্দনর িল মূল সখদ্দয় তেক্তি বোিাঁ দ্দি প্োদ্দর।আমরো সকন
প্োরদ্দবো নো? িো ছোড়ো এখনদ্দিো বদ্দন তিকোর ধরোরো মদ্দিো সিমন প্শু ও
সনই। আর বুদ্দড়ো বয়দ্দ তিকোর ধরোর িক্তি ও সনই। এখন অদ্দনক ময়ই
সিো িল মূল সখদ্দয় তেন কোিোদ্দি হয়’ ’।
ত াংহ- ‘ ’িোও টঠক! কথোিো তমথযো বদ্দলোতন।আজকোল আমোদ্দকও অদ্দনক
ময় িল মূল সখদ্দয়ই কোিোদ্দি হয়। িোহদ্দল আদ্দ ো!আজ সথদ্দকই িপ্থ
কতর আমরো আর তিকোর ধরদ্দবো নো। বদ্দনর ব প্শু প্োতখদ্দেরদ্দক তক
ভোদ্দব খবর টি জোনোদ্দনো োয়। বোই তমদ্দল বুক্তদ্ধ সবর করদ্দি হদ্দব প্ৃতথতবদ্দি
আমোদ্দের প্রজোতি টিতকদ্দয় রোখদ্দি তক ভোদ্দব বন বোিোাঁদ্দনো োয়।
কোক ব শুদ্দন কো-কো- কো কদ্দর বদ্দল উদ্দঠ- ’ ’বোঘ মোমো,ত াংহ মোমো বন
বোিোাঁদ্দি সিোমোদ্দের এই িপ্থ,আমোদ্দের অদ্দনক বড় োহ । আতম এখনই
এ খবর বদ্দনর প্শু প্োতখদ্দের জোতনদ্দয় তেক্তে। েুিূ বোনর ও এ কথো শুদ্দন
খুতিদ্দি এক লোদ্দি বোঘ,ত াংহ এর োমদ্দন এদ্দ থুবদ্দড় প্দ্দড়। মোটিদ্দি প্দ্দড়
থোকো খোতল সবোিল আর গোদ্দছর োল কুতড়দ্দয় তনদ্দয় সঢোল বোতনদ্দয় নোিদ্দি
নোিদ্দি বলদ্দি থোদ্দক ”দ্দিোন সিোন বনয প্রোনীরো, বোই তেদ্দয় মন!
বোঘ আর ত াংহ মোমোর িপ্থ তনদ্দলো আজ! বন বোিোাঁদ্দি বোই িল,করদ্দবো
তমদ্দল কোজ ! ’ ’

বোঘ -ত াংহ এক োদ্দথ হুহ- হুহ- হুহ কদ্দর সহদ্দ বদ্দল উদ্দঠ- ’ ’দ্দবি !
বোনর,কোক ! সবি! এি বড় কোজ টি সক করদ্দব িোই ভোবতছলোম।
এক্ষনই োও,জোনোও’ ’।
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বোনর,কোদ্দকর খবর শুদ্দন ব প্শুপ্োতখ হদ্দন্ন হদ্দয় ছুদ্দি
আদ্দ ।বোঘ,ত াংহ বোইদ্দক স দ্দক িোদ্দের মদ্দনর কথোিো বদ্দল।
বোর কোদ্দছ িোদ্দের বুক্তদ্ধ ও হদ্দ োতগিো িোয়। প্শু প্োতখদ্দের
োমদ্দন অদ্দনক তবপ্ে শুদ্দন বোই খুবই তিতন্তি।এক এক কদ্দর
ওরো তনদ্দজদ্দের বুক্তদ্ধ ও কোজ তেদ্দয় ম যো মোধোদ্দনর প্থ সবর
করদ্দি সিিো কদ্দর।
বোনর বোর বোর হোি উিাঁু কদ্দর তনদ্দজর েুিোতম বুক্তদ্ধ গুদ্দলো তেদ্দি
অতির হদ্দয় আদ্দছ। হোতি বলদ্দছ- ‘ ’আতম োগর জল শুদ্দর কদ্দর
বদ্দন তছটিদ্দয় বন দ্দিজ রোখদ্দবো’ ’।
হতরর্ বদ্দল- ‘ ’বোঘ,ত াংহ মোমো আমোদ্দের বোিোাঁদ্দি সিোমরো স িপ্থ
তনদ্দয়দ্দছো,সিোমোদ্দের বোতিাঁ দ্দয় রোখদ্দিও আমরো বদ্দনর কতি লিোপ্োিো, বক্তজ িল াংগ্রহ কদ্দর সিোমোদ্দের খোবোদ্দরর বযবিো করদ্দি
প্োতর’ ’।
কথো িো শুদ্দন বোঘ আর ত াংদ্দহ’র ভীষন অনুদ্দিোিনো হয়। সিোখ ছল
ছল কদ্দর ওদ্দের কোদ্দছ অপ্রোধ তিকোর কদ্দর ক্ষমো িোইদ্দছ। মদ্দন
মদ্দন তনদ্দজদ্দের ক্ষমিোর সজোর সক সছোি প্রোর্ীদ্দের মহৎ ভোবনোর
কোদ্দছ কি িু ে,সভদ্দব লজ্জিি হদ্দে।
তিয়োল বলদ্দছ- ‘ ’েুি তিকোরী,কোঠুদ্দর’রো স ন বদ্দন সঢোকদ্দি নো প্োদ্দর
স জনয আমরো বদ্দনর ীমোনো প্োহোরো সেদ্দবো’ ’।
বোনর হঠোৎ বদ্দল উদ্দঠ- ’ ’আতম গোদ্দছর উপ্র তিকোরীদ্দের তিতর ঘর
সথদ্দক ওদ্দের বন্দুক ন্ত্র গুদ্দলো িুতর কদ্দর তনদ্দয় আ দ্দি প্োতর’ ’।
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বোনর এর কথো শুদ্দন ব প্শুপ্োতখ এক োদ্দথ কযোি মযোি কদ্দর সহদ্দ
উদ্দঠ। বোনর সবি লিো প্োয় আর ত াংহ বোইদ্দক থোতমদ্দয় বলদ্দছ’’বোনদ্দরর বুক্তদ্ধিো সিদ্দল সেয়োর নো, তিকোতরদ্দের বন্দুক ন্ত্র তছতনদ্দয় আনদ্দি
প্োরদ্দল িোদ্দের তিকোদ্দর বোধো প্রদ্দব’ ’।
ব সিদ্দষ কোক কো-কো কদ্দর স দ্দক প্োতখদ্দের োদ্দথ প্রোমি কদ্দর
ি
। টঠক
এ ময় সিোট্ট প্োতখ িড়ুই বদ্দল উদ্দঠ- ‘ ’শুধু এই বনিো রক্ষো করদ্দলই িলদ্দব
নো। বুদ্দনো িুল,িদ্দলর বীজ মুদ্দখ কদ্দর তনদ্দয় েূর েুরোন্ত, োগর িীদ্দর তছটিদ্দয়
তেদ্দয় নিূন নিূন বন তিতর করদ্দি হদ্দব’ ’।
সছোট্ট প্োতখ িড়ুই এর এি ুন্দর একটি কথো শুদ্দন বোই এক স োদ্দগ
তিৎকোর কদ্দর বদ্দল উদ্দঠ- ‘ ’বোহ বোহ! এি ুন্দর কথো আর হয় নো’ ’
বনোয়ন এর মদ্দিো এ বৃহৎ কোজিো হোদ্দি সনয়োর জনয বোঘ,ত াংহ বোই
সছোট্ট প্োতখদ্দের ধনযবোে জোনোয়। িখন সথদ্দক বোই তনজ তনজ কোজ মন
তেদ্দয় করদ্দি থোদ্দক আর ভোদ্দব-’’কটঠন কোজ বদ্দল তকছু সনই। বোই
এক োদ্দথ তনদ্দজদ্দের জোনো কোজ ও বুক্তদ্ধ তেদ্দয় অদ্দনক কটঠন কোজও
মোধোন করো ম্ভব ’ ’।

প্রশ্ন উত্তর পে থ
১. গব্দে েব্দ র পশুব্দের নক ন ব্দে ভ ে নছল?
২. ে য জীেব্দের ে ি ব্দাঁ ি ে ঘ, ন িংহ নক শপর্ ন ব্দেনছব্দল ?
৩. প নির ে ে ড় ব্দ র ক ব্দজ নক করব্দে েব্দলব্দছ?
৪। ে ে ি ব্দাঁ র জ য িু নি নক েুদ্ধি নেব্দি প র? আর নক নক কর যেব্দি প ব্দর?

৩৭

’’খুদ্দে সলখকদ্দের গল্প’ ’
তিনলযদ্দন্ডর সছোট্ট মতনরো তনজ তনজ এলোকোর আলোেো আলোেো স্কুদ্দলর তিক্ষোথ ি
হদ্দলও অতভভোবকগর্ এবাং তিশু তিক্ষোতথদ্দের
ি
মোিৃ ভোষোর িোদ্দন স্বোভোতবক স্কুল সিদ্দষ
বোই এক োদ্দথ সকোন তনজ এলোকোর তনতেিি একটি স্কুদ্দল ‘বোাংলো ’ ক্লোদ্দ আদ্দ ।
স দ্দহিু এখোদ্দন তিক্ষোতথদ্দের
ি
তবেযোলদ্দয়র ভোষো ’তিতনি ভোষো’,িোই প্রবো ী তিশু
তিক্ষোতথদ্দের
ি
তনজ মোিৃ ভোষো সক অন্তদ্দর লোলন এবাং তিতনি ভোষোয় তিক্ষোেোন
প্রক্তিয়োদ্দি মোিৃভোষো হোয়ক ভূ তমকো রোখদ্দি প্োদ্দর তবধোয় তিনলযন্ড রকোদ্দর সনয়ো
এই তবদ্দিষ উদ্দ্যোগ। ইউদ্দরোদ্দপ্র ীতমি কটি সেদ্দিই রকোর কিৃক
ি গৃহীি এ
ধরদ্দর্র ুদ্দ োগ সেয়ো হদ্দয় থোদ্দক। এ মোিৃ ভোষো তিখন প্রক্তিয়োয় ১ম- ৯ম সশ্রনীর
তিক্ষোতথরো
ি একই োদ্দথ অাংি তনদ্দি প্োদ্দর।
খুদ্দে সলখকদ্দের তলখো গল্প গুদ্দলো অনয তিক্ষতথদ্দের
ি
অনুদ্দপ্ররর্ো হ প্ঠদ্দনও আনন্দ তেদ্দয় থোকদ্দব।
খুদ্দে সলখকদ্দের গল্পগুদ্দলো -
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ুপ্ত প্রতিভোর তবকোদ্দি
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- নুস়াইব়া স়াহর়ায়়ার
- শ্রেনী ৫, কওউলুহিস্ত়ামরন
স্কু ল, এহপ়া।

শ্রশৌহযেশ মশকদ়ার(হদভ)
-

৪০

-

৪র্ে শ্রেনী
মদ ইংমলশ স্কু ল, শ্রেলমসংমক।

