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১. ক) উ: কবি জয় গ োস্বোমী রবিত 'নুন' কবিতোয় 'আমরো' িলতত গেতে েোওয়ো বনম্নবিত্ত 

সমোতজর মোনুষতের কথো িলো হতয়তে। 

 

ে) উ: আতলোিয কবিতোর িক্তো একজন বনম্নবিত্ত পবরিোতরর গেতে েোওয়ো মোনুষ। আবথ িক 

অনেতনর মতযয গকোনরকতম তোতের বেন অবতিোবহত হয়। সোযোরণ ভোত-কোপড়, অসুে, যোর-

গেনো বনতয়ই তোতের বেন িতল যোয়। 

 

 ) উ: কবি িতলতেন গয কেতনো কেতনো তোতের বেন িতলও নো। সোরোবেন কোতজর সন্ধোতন ঘুতর 

গকোতনো গরোজ োর করতত নো গপতর েুপুর রোতত ঘতর গেরোর পর যেন গস ভোত গেতত িতস 

তেন গেতে তোর ঠোন্ডো ভোতত সোমোনয নুতনর আতয়োজন করো সম্ভি হয়বন। 

 

ঘ) উ: আতলোিয কবিতোয় আমরো গেবে গয কবি এইসি  বরি পবরিোতরর প্রবতবনবয রূতপ িলতত 

গিতয়তেন গয এইসি বনম্নবিত্ত পবরিোতরর মোনুষজন বিশ্বোস কতর  সোতযযর িোইতর ব তয় গকোন 

বকেু িোবহেো করোেো তোতের কোতে বিলোবসতো েোড়ো আর বকেুই নয়। গকোনরকতম মোথোর ঘোম 

পোতয় গেতল অন্ন সংস্থোন  করতত পোরতলই আর পরতণর জনয গমোেো কোপড় হতলই তোরো 

সন্তুষ্ট। এইভোতি জীিন যোপতনর মতযযই তোরো বনতজতেরতক অভযস্ত কতর গতোতল। বনতজতের 

নো পোওয়ো বনতয় তোরো আর েুুঃে কতর নো। 

 
 

২. ক) উ: এেোতন বনম্নবিত্ত গেতে েোওয়ো মোনুষতের সোমোনয গলোক িলো হতয়তে। 

 

ে) উ: কবির মতত এইসি গেতে েোওয়ো  বরি মোনুষতের েোবি অতযন্ত সোমোনয। তোরো 

গকিলমোত্র তোতের ঠোন্ডো ভোতত একেু নুন হতলই েুবি। অথ িোৎ গিেঁতি থোকোর নযযনতম িোবহেোেুকু 

পযরণ হতলই তোরো সন্তুষ্ট। 

 

 ) উ: আতলোিয 'নুন' কবিতোয় আমরো গেবে গয বনম্নবিত্ত পবরিোতরর পুরুতষরো রুজজ 

গরোজ োতরর আিোয় সোরোবেন ঘুতর গিবরতয়  সোমোনয অথ িও গরোজ োর করতত নো গপতর েোবল 

হোতত িোবড় বেতর ক্লোন্ত িরীতর গেতত িতস যেন গেতে তোতের ঠোন্ডো ভোতত সোমোনয নুতনর 

আতয়োজনও করো যোয়বন তেন বপতো-পুত্র, েোেো-ভোই বমতল ঝ ড়ো শুরু কতর সমস্ত পোড়ো 

অবস্থর কতর গতোতল। গসই প্রসতে এই উজক্তটে করো হতয়তে। 

 

ঘ) উ: আতলোিয অংতি কবি জয় গ োস্বোমী বনম্নবিত্ত গেতে েোওয়ো সমোতজর প্রবতবনবয হতয় 

রোতের কোতে আতিেন জোবনতয়তেন গয এইসি  বরি মোনুতষর িোবহেো েুিই সোমোনয। বেনরোত 

অক্লোন্ত পবরশ্রম কতরও তোরো তোতের সংসোতর কেতনোই স্বচ্ছলতো আনতত পোতর নো। যোরতেনো 

কতর, আযতপেো গেতয়, অসুতে বিসুতে তোতের বেন গকতে যোয়। বেন আনো বেন েোওয়ো 



এই  মোনুষগুতলো এতককবেন সোমোনয অথ িেুকুও গরোজ োর করতত পোতরনো। গসই বেনগুবলতত 

তোতের ভোত য গজোতে সকোতলর ঠোন্ডো ভোত। বকন্তু তোর সতে থোতক নো সোমোনয নুনও। অথ িোৎ 

গিেঁতি থোকোর নযযনতম িোবহেো েুকুও তোতের পযরণ হয়নো। তোই মোনিেরেী কবি সমোজ তথো 

রোতের কোতে আতিেন জোনোন গয এই সি গেতে েোওয়ো মোনুষতের গিেঁতি থোকোর নযযনতম 

িোবহেোেুকু গযন পযরণ করো হয়। ভোততর সতে ডোল তরকোবর নো গহোক অন্তত নুতনর িযিস্থো 

গযন করো যোয়।  ণতোবিক িোসন িযিস্থোয় যো অিিযই কোময। 

 
 
 
  

 


