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আমবজননের জঙ্গনল
শলখক- অমনরন্দ্র চক্রবতর্থর।

প্রকক ণত- বণর্থনেবমমলক।
সবরমমর্থ

শলখক শছবটনবলবয় কমর্থ সমনত্রে কবকবনদের সবনর আমবজননের জঙ্গনল ণগিনয় শকবননেবরকম ভবনব হবণরনয়
ণগিনয়ণছনলনে। শসখবননে তবর উববর সবনর শদেখব হয়। তবর কবনছ ণতণনে আমবজননের শদেবতব শববনতবর করব
জবননেনে ও তবনক শদেনখনে। ণতণনে শববনতবর কবনছ ববণড়ি ও ণপ্রয়জনেনদের কবনছ ণফিরনত পবরবর আশরবর্থবদে
প্রবরর্থনেব কনরনে। আমবজননের মননেবরম প্রকক ণত ণতণনে দেতনচবখ ভনর শদেনখনছনে। তবরই বণর্থনেব গিনল্পে রনয়নছ।

ণনেনদের্থশববণলল গিল্পেটব ভবনলব কনর পনড়িব। বই শরনক শলখক পণরণচণত, শববরর্থ ও শজননে
রবনখব অবাংশণট পড়িনব।

এক করবয়/পমণর্থ ববনকক্যে উত্তর দেবও।
১. শকবরব শরনক সতনরলব ববজনেব শভনস আসণছল?
২.  সব কটব শনেনৌকবর গিবনে ববজনেব শরনম শগিল শকনে?
৩. শক জনলর ওপর ঝত ঝুঁনক পনড়িণছল?
৪. কখনে শববনতবনক শদেখনত পবওয়ব শসনৌভবনগিক্যের লক্ষণ?
৫. শনেনৌকব শরনক শববনতবনক শদেখব শগিনল তবরপর কর হয়?
[৫ নেবাং প্রনশ্নের উত্তর অবাংশ (বই শরনক) - 'একটব শনেনৌনকবয় গিবনে ববজনেব ... ... ... ণফিনর আসনত রবনক।']
৬. শলখক শববনতব সম্পনকর্থ কর শুননেণছনলনে?
৭. শববনতবনক শদেখনত শকমনে?
[৭ নেবাং প্রনশ্নের উত্তর অবাংশ (বই শরনক) - 'খতব লমব মনতব ... ... শগিবলবণপর ণদেনকই।']
৮. শলখক শববনতবর কবনছ কর প্রবরর্থনেব জবনেবনলনে?
৯. উবব ণকভবনব ছণব আঝুঁকবয় ওসবদে ণছল?
১০. শলখক করভবনব তবনক ণনেনজর করব শববঝবনলনে?
[১০ নেবাং প্রনশ্নের উত্তর অবাংশ (বই শরনক) - 'নশষপরর্থন্ত অননেক শভনব ণচনন্ত ... ... শলবকজননের করব শববঝবলবম।']
১১. উবব শকবলকবতবনক শকনে 'ববণলর শদেশ' বনলনছ?
[১১ নেবাং প্রনশ্নের উত্তর অবাংশ (বই শরনক) - 'নকবলকবতবয় জঙ্গল শনেই ... ... নেদে-নেদের শনেই।'] 
১২. শকবনে ছণবর মবননে উবব এনকববনরই শববনঝণনে?
১৩. শশষপরর্থন্ত উবব শলখকনক কর অনেতনরবধ কনরণছল?
১৪. শকনে উবব শলখকনক ণফিনর শরনত ণনেনষধ কনরণছল?
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ববকক্যে রচনেব কনরব:- (ববণড়ির কবজ)
মণসষ, কবঠকত নটব, বনেজঙ্গল, মবনেতষজনে, ববজনেব, উৎসব, ইশবরব, মরুভম ণম।

শমনেক্যেসবনে পমরণ কনরব( গিল্পে অনেতসবনর):- (ববণড়ির কবজ)
ক) আর শকবননেব ণদেনে ___ ণফিরনত পবরব ণকনেব শসই ___ দেত ণশ্চিন্তব সনত্ত্বেও কর কনর ___ কবকবনদের করবটব ___ মননে 
এনলব জবণনে নেব।
খ) আমবনদের ___ সবমননের শনেনৌকব শরনক ___ সতনরলব ববজনেব শভনস আসণছল। ___ শরনম শরনতই উবব ___ ___ ঝত ঝুঁনক
পনড়ি ___ খবণনেকটব জবয়গিবয় ___ শচবখ শববলবনত লবগিনলব।
গি) ___ ভবণর আশ্চিরর্থ ___ চবণরণদেক শরনক ___ শনেনৌকব ___ কবনছ এনস ণঘিনর ধনরনছ, তবত শববনতবর শকবননেব রবগি ___ 
ণবরণক্তি শনেই, শস ___ আনেনন্দে মশগুল হনয় খতব ধরনর ___ জনলর মবত্রে ণতনে-চবর হবত নেরনচ ঘিতনর শবড়িবনচ।
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