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সুশীল বালক- 
গে�র সার সংে�প: 
সুশীল বালক গ��েত এক� ভােলা �ছেলর কথা বলা 
হেয়েছ। �য সবসময় তার িপতা-মাতা অথ�াৎ বাবা মােক 
ভােলাবােস এবং তােদর উপেদশ �স সব সময় মেন রােখ। 
কখেনা �ভােলনা। যখন �য কাজ করেত বেলন তারা, �সই 
�ছেল� তাড়াতািড় �সই কাজ কের। �স মন িদেয় 
�লখাপড়া কের। �লখাপড়ায় কখেনা অবেহলা কের না। �স 
সবসময় �লখাপড়া কের, আর ভােব �লখাপড়া না িশখেল 
�স িচরকাল দঃুখ পােব। �স িনেজর ভাই ও �বানেদর খুব 
ভালবােস কখেনা তােদর সােথ ঝগড়া কের না। তােদর 
গােয় হাত �তােল না। তােদর ক� �দয় না। খাবােরর 
িজিনস পেল �স একা খায় না সবাইেক িমেলিমেশ িদেয় খায় 
�স কখেনা িমথ�া কথা বেল না। �স জােন িমথ�া কথা 



বলেল �কউ তােদরেক ভােলাবােস না সবাই ঘৃনা কের। �স 
কখেনা অন�ায় কাজ কের না। �স কখেনা তার 
বাবা-মােয়র উপর রাগ কের না কারন �স জােন �স 
�কােনা অন�ায় কাজ কেরেছ তাই তার িপতা-মাতা তােক 
শাসন করেছ। �স কখেনা কটুকথা অথ�াৎ খারাপ কথা বেল 
না। �কথা অথ�াৎ বােজ কথা।  �স কখনও ��শ অথ�াৎ 
কাউেক ক� �দয় না। কখেনা বােজ কাজ কের না। সুশীল 
বালক ভােলা �ছেল আলেস� কখেনা িদন কাটায় না। মন 
িদেয় কাজ কম� কের �স কখেনা দঃুশীল অথ�াৎ খারাপ 
�ছেলেদর সােথ �বড়ায় না �স মেন কের যিদ খারাপ 
�ছেলেদর সােথ �বড়ায় ও �খলা কের তাহেল �সও খারাপ 
হেয় যােব। 
অথ� �লখ। 
সুশীল 
অিতশয় 
িপতা মাতা 
স�র 
�াতা 
ভিগনী 
�ব� 
কটু বাক�  



দঃুশীল 
ক) িনেচর ���েলার উ�র �লখ । 
ক) সুশীল বালক কােক অিতশয় ভােলাবােস?  
খ) সুশীল বালক মন িদেয় িক কের? 
গ) সুশীল বালক কােদর খাবার না িদেয় িনেজ খায় না? 
ঘ) �য িমেথ� কথা বেল তােদর ভােগ� কী কী ঘেট? 
খ) িনেচর কথা�েলা �ক হেল �ক িচ� দাও এবং ভুল 
হেল কাটা িচ� দাও। 
ক) চুির করা বেড়া �দাষ। 
খ) �য সমেয়র �য কাজ মন িদেয় তা করা উিচত নয়। 
গ) �লখাপড়া না কের �খেল �বড়ােনা ভােলা 
ঘ) দঃুশীল বালকেদর সােথ �য থােক �সও দঃুশীল হেয় 
যায়। 
ঙ) বালক সুশীল আলেস� িদন কাটায়। 
 

রচনা 
রচনার সার সংে�প :  �য �কান িবষয় স�ে� �ছাট �ছাট 
অথ�পূণ� বাক� �তির কের এক� সু�র অনেু�দ রচনা করা 
যায়। �যমন আমার মা ও আমােদর বাগান এই রকমই 
এক এক� রচনা এেকই আমরা ইংেরিজেত (essay)বলা 
হয়। 



এখােন আমরা আমার মা এবং আমােদর বাগান স�ে� 
দ�ু রচনা �তির করব। 
আমার মা এবং আমােদর বাগান। 

********* 


