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                     ন্ধবষয়বস্তু পর্ যোল োচনো 

 

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর রন্ধচত 'ছ োটনোগপুর ভ্রমণ' প্রবলন্ধ রবীন্দ্রনোথ ছ োটনোগপুর মো ভূন্ধম অঞ্চল র হোজোন্ধরবোলগ র্োওয়োর পলথর বণ যনো ন্ধিলয়ল ন। 

                   ছ খক চল ল ন হোজোন্ধরবোলগর উলেলযে। প্রথলম ন্ধতন্ধন ছপ ৌঁ োল ন ন্ধগন্ধরন্ধি ছেযলন। ছেখোন ছথলক ন্ধতন্ধন ডোক গোন্ধ়িলত কলর চ ল ন ন্ধগন্ধরন্ধি                

ডোকবোাং োয়। ডোকগোন্ধ়ি হল ো মোনুলষ টোনো গোন্ধ়ি। এলত থোলক চোরটট চোকো আর তোর উপর একটো খোাঁচো। 

                  ডোকবোাং োর চোন্ধরন্ধিলক ঘোলের ন্ধচহ্ন মোত্র ছনই, রোঙ্গোমোটটর ছেউ উলঠল । ছ খলকর ছচোলখ প়িল ো একটো টোট্টু ছঘো়িো গো  ত োয় বো াঁিো। 

                 ন্ধগন্ধরন্ধি ডোকবোাং ো ছথলক হোজোন্ধরবোলগর উলেলযে র্োত্রো শুরু হল ো। এই র্োত্রোপলথর বণ যনো রবীন্দ্রনোথ অেোিোরণ িক্ষতোর েলঙ্গ প্রকোয কলরল ন।                 

পোহোন্ধ়ি রোস্তো হল ও বহুিরূ পর্ যন্ত িৃটি র্োয়। পলথর আলযপোলয িু-একটো পোহো়ি ছিখো র্োয়। ছকোথোও েরু েরু পোম গো , উাঁইলয়র ন্ধেন্ধব, কোটোগোল র গাঁ ন্ধ়ি।                    

মোলে মোলে পোতোহীন গোল  েোকো পোহো়ি ছিখো র্োয়। ছর্লত ছর্লত প়ি  বরোকর নিী। কুন্ধ রো গোন্ধ়ি ছঠল  নিী পোর কর । পলথর িোলর ছিখো ছগ  ছডোবোর জল  

চোরপোাঁচটো মন্ধহষ অলি যক যরীর ডুন্ধবলয় বলে আল । 

                          েলন্ধে হল  ছ খক গোন্ধ়ি ছথলক ছনলম হো াঁটলত  োগল ন। ছ খক ছিখল ন ছকোথোও ছকোন ছ োক বেন্ধত ছনই, চোলষর জন্ধম ছনই, শুিু উাঁচু-ন্ধনচু                        

পৃন্ধথবী িূ িূ করল । ছ খলকর পোয ন্ধিলয় একজন পন্ধথক ছঘো়িোর ন্ধপলঠ ছবোেো ন্ধনলয় চল  ছগ । 

                          ছে রোতটো ছ খলকর ছকোনমলত ছজলগ ঘুন্ধমলয় ছকলট ছগ । পরন্ধিন েকোল  উলঠ ন্ধতন্ধন ছিখল ন বো ন্ধিলক ঘন বন, তোর মলিে ন্ধিলয় ডোক                            

গোন্ধ়ি র্োলে। িলূর ছিখো র্োয় পোহোল়ির নী  ন্ধযখর। েহেো গ্রোম ছিখো ছগ । ছেখোলন চোন্ধষরো চোষ করল । 

                         এইভোলব ন্ধবন্ধভন্ন পথ অন্ধতক্রম কলর ছেইন্ধিন ছব ো ন্ধতনটোর েময় রবীন্দ্রনোথ হোজোন্ধরবোলগর ডোকবোাংল োয় ছপ ৌঁ ল ন। রবীন্দ্রনোথ ছিখল ন                      

হোজোন্ধরবোগ যহরটট অতেন্ত পন্ধরষ্কোর। ছকোথোও ছকোন ছনোাংরো আবজযনো ছনই। যহরটট এলকবোলর তকতক করল ।  
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1. নীলচর োংন্ধক্ষপ্ত প্রশ্নগন্ধ র উত্তর িোও : 

 

ক) ছ খক কখন ন্ধগন্ধরন্ধি ছেযলন ছপ ৌঁ ল ন ? 

খ) ন্ধগন্ধরন্ধি ছথলক হোজোন্ধরবোগ ন্ধকভোলব ছর্লত হয় ? 

গ) ন্ধগন্ধরন্ধি ছথলক হোজোন্ধরবোগ র্োওয়োর পলথ ছ খক ছকোন্ নিী ছিলখন্ধ ল ন ? 

ঘ) ছ খক কখন হোজোন্ধরবোলগর ডোকবোাং োয় এলে ছপ ৌঁ ল ন ? 

ঙ) হোজোন্ধরবোগ যহরটট ছিখলত ছকমন ? 

 

2. ছবোিগমেতোর পরীক্ষোমূ ক প্রশ্ন : 

 

১। “এখোন ছথলক ডোকগোন্ধ়িলত র্োইলত হইলব।” 

 

(ক) ছকোথো ছথলক ছর্লত হলব? 

(খ) ছক র্োলবন ? 

(গ) ছকোথোয় র্োলবন ? 

(ঘ) ডোকগোন্ধ়ি ন্ধক ? 

 

২। “টোনোটোন্ধন কন্ধরয়ো গোন্ধ়ি এই নিীর উপর ন্ধিয়ো পোর কন্ধরয়ো আবোর রোস্তোয় 

তুন্ধ  ।” 

 

  



(ক) এখোলন ছকোন নিীর কথো ব ো হলয়ল ? 

(খ) কোরো টোনোটোন্ধন কলর গোন্ধ়ি রোস্তোয় তু   ? 

(গ) ন্ধগন্ধরন্ধির ডোকবোাং ো ছথলক এ নিী পর্ যন্ত পলথর বণ যনো িোও। 

 

৩। “আমরো গোন্ধ়ি হইলত নোন্ধময়ো হো াঁটটয়ো চন্ধ  োম।” 

 

(ক) আমরো কোরো? 

(খ) এই হো াঁটো-পলথর ভোষোন্ধচত্র অঙ্কিত কর। 

 

৪। ‘জোন্ধগয়ো উটঠয়ো ছিন্ধখ।” 

 

(ক) ছক, কখন ছজলগ উলঠ ন্ধক ছিখল ন  ন্ধনলজর ভোষোয় ব । 

 

3. বেোখেোমূ ক প্রশ্ন : 

 

১। “শুষ্ক যূনে েুন্ধবে্তৃত প্রোন্তলরর মলিে েোলপর মত আাঁন্ধকয়ো-বো াঁন্ধকয়ো  োয়োহীন েুিীঘ য পথ 

ছর লে শুইয়ো আল ।” 

 

—ছকোন্ প্রবন্ধ ছথলক গৃহীত হলয়ল ? ছ খক ছক? ছ খক এখোলন পলথর ছর্ ন্ধববরণ। 

ন্ধিলয়ল ন, তো ন্ধনলজর কথোয় ন্ধববৃত কর। 

 

২। “উপবোেী গো গল ো তোহোলির শুষ্ক যীণ য অন্ধিময় িীঘ য আঙু্গ  আকোলযর ন্ধিলক 

তুন্ধ য়ো আল ।” 

 

—ছ খক ছক? প্রেঙ্গ উলেখ কর। ছ খক গো পো োলক ন্ধক অলথ য উপবোেী বল ল ন? 

গোল র ন্ধক আঙু  আল ? ছ খক শুষ্ক যীণ য অন্ধিময়, িীঘ য আঙু  ব লত ন্ধক বুঙ্কেলয়ল ন?  অাংযটটর ভোবোথ য ছ খ। 

 

৩। “এই পোহো়িগল োলক ছিন্ধখল  মলন হয় ছর্ন ইহোরো েহস্র তীলর ন্ধবদ্ধ হইয়ো ভীলের 

যরযর্েো হইয়োল ।” 



 

-এখোলন ছকোন্ পোহো়িগন্ধ র কথো ব ো হলয়ল ? ভীলের যরযর্েোর কোন্ধহনী ন্ধক? 

পোহো়িগন্ধ লক ভীলের যরযর্েোর েলঙ্গ তু নো কলর ছ খক ন্ধক বুেোলত ছচলয়ল ন? 

 

4. বেোকরণ : 

 

১। যব্দোথ য ছ খ : 

রোঙোমোটটর ছেউ, গলবষণোয়, কলিেৃলি, উপবোেী, আ েেভলর, কটোক্ষপোত, িূ িূ কন্ধরলতল , ন্ধিগন্ধিগলন্ত। 

 

২। পিোন্তর কর : 

ন্ধচহ্ন, ন্ধবস্তর, িরূ, যরীর, পৃন্ধথবী, ন্ধনস্তব্ধ, কটঠন, েমুে, আলয়োজন, কু্ষন্ধিত, যোহন্ধরক। 

 

৩। ন্ধবপরীতোথ যক যব্দ ছ খ : 

ত োয়, েম্মুলখ, ন্ধনেো, কটঠন, প্রযস্ত। 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
   

 


