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• স্টনজে পজ া  (নবম শ্রেণি: বাাংলা ভাষা ও সাণিত্য) 
 

 
 

পাঠ্য: ণিমালয় দর্শন 

❖ রচণয়ত্া: বেগম ব োকেযো (পর রিত/পোঠ্যেই বেকে  িরযতো  পর িয পোঠ্য) 
❖ উৎস: কূপমণূ্ডকে  রিমোলয দর্শন ( প্রেম প্রেোর্: মরিলো পরিেো ১৩১১) 

❖ মূলভাব: বলরিেো রিমোলয পোেশতয অঞ্চকল ভ্রমকে  মোধ্যকম বে দর্শনগত অরিজ্ঞতোলব্ধ িকযকেন 

তো ই আকলিয প্রেন্ধটি। প্রেৃরত  সন্তোন মোনুষ প্রেৃরত  বসৌন্দকেশ  সংস্পকর্শ একস রনকে  আরদম সত্তোকে 

অনুসন্ধোন েক । মোনুষ রেকর্ষ বেকে রনরেশকর্কষ রদকে েোিো েক । সীমো বেকে অসীকম। ওই অসীকম  
পকে পোওযো েোয ঈশ্বক   দর্শন। ঈশ্বক   স্থুল ধ্ো েো বিকে রগকয তো িকয ওকঠ্ বসৌন্দকেশ  সমোেশে। 

❖ র্ব্দার্শ: 
 

শব্দ পদ অর্থ ব্যাকরণগত পস্টরচয় 

বসুমত্ী রে ধ্র িী তৎসম র্ব্দ 
সীমন্ত রে রসিঁরে তৎসম র্ব্দ 
কূপ রে পোতকুকযো, ইদো ো তৎসম র্ব্দ 

ণিনন শ্র াোঁক রে সরু বেোিঁে রেকর্ষ বদরর্ র্ব্দ 
েমর্ীলা রে পর শ্রমী গুেেোিে রেকর্ষয 
দগু্ধনেনণনভ রেে দুকধ্  বেনো  মকতো স্ত্রী-দুগ্ধকেনরনিো 
পরনমশ্বর রে রেধ্োতো প ম+ ঈশ্ব  
ণচত্রকর রে রেরন রিি অঙ্কন েক ন রিি+√েৃ+অে 

 

❖ ভ্রমণ বৃ্ত্তান্ত মূলক রচনা:  
i.  িরযতো বেোকনো রনরদশষ্ট স্থোকন ভ্রমকে  সময বে দর্শনেরনত অরিজ্ঞতোলব্ধ িন, তো 

রলরিত আেোক  েেশনো ে কল, তোকেই ভ্রমেেৃত্তোন্তমূলে  িনো েকল। 

নমুনা প্রশ্ন: 



❖ অস্টত সংস্টিপ্ত প্রজশ্নাত্তর: (কমজব্স্টশ ২০ শব্দ) 

১. স্টহমালয় ররলজরাড রকার্া রর্জক আরম্ভ হজয়জে? 

উত্তর: শিশিগুশ়ি থেকে শিমািয় থেিকোড আেম্ভ িকয়কে। 

২. রলস্টিকার স্টক রদজি নদী ব্জল ভ্রম হজয়স্টেল? 

উত্তর: শিম্ন উপত্যোয় শিমমি থেত্ কুজ্ঝটিো থেকে থিশেোে িেী বকি ভ্রম িকয়শেি। 

৩. ভুটিয়াস্টনরা সমতল অঞ্চজলর মানুষজদর স্টক ব্জল? 

উত্তর: ভুটিয়াশিো সমত্ি অঞ্চকিে মািুষকেে বকি ' িীকেো আেশম'। 

৪. রকান পস্টিকায় রলস্টিকা 'র েঁ স্টক শাক'-এর কর্া পাঠ্ কজরজেন? 

উত্তর: মশিিা পশিোয় থিশেো 'থ েঁ শে িাে'-এে েো পাঠ েকেকেি। 

৫. প্রাকৃস্টতক রসৌন্দর্থ দশথনকাজল রলস্টিকার মন-প্রাণ সমস্বজর স্টক ব্জল ওজঠ্? 

       উত্তর: প্রােৃশত্ে থসৌন্দর্ম েিমিোকি থিশেোে মি-প্রাণ সমস্বকে বকি ওকঠ “ঈেেই প্রিংসাে থর্াগ্য। শত্শিই ধিয”। 

❖ সংস্টিপ্ত প্রজশ্নাত্তর (কমজব্স্টশ ৬০ শব্দ) 

১. 'স্টহমালয় দশথন'প্রব্ন্ধ অব্লম্বজন ভুটিয়াস্টনজদরা পস্টরচয় দাও। 

      উত্তর: শিমািয় পাবমত্য অঞ্চকিে অশধবাসী থভাট জিকগ্াষ্ঠীে মশিিাকেে ভুটিয়াশি বিা িয়। ভুটিয়াশিো শিকজকেে পািা়িশি বকি পশেেয় থেয়। 
থিশেো ত্াকেে সৎ, শ্রমিীি ও েমমঠ েশেি থেকে মুগ্ধ িি। বনু্ধে প্রেৃশত্কত্ই ত্াকেে শিেন্তে সংগ্রাকমে জীবি। অিয থোি বিয প্রাণকে 
ভয় িা থপকিও রেকন থজােঁ কেে িাত্ থেকে ত্াো থেিাই পায় িা।ভুটিয়াশিো সাত্ গ্জ িম্বা োপ়ি ঘাগ্োে মকত্া েকে পকে, থোমকে 
জ়িাকিা োকে এেেন্ড োপ়ি, গ্াকয় জযাকেট এবং শবিাশত্ িাি দ্বাো মাো  াকে। পুরুষকেে থেকয় থবশি এো পািা়িী পকে থবাঝা বিি েকে। 
অেমনিশত্ে শেে থেকেও এো পুরুকষে মুোকপক্ষী িয়। 

২. 'না, সাধ রতা স্টমজট নাই।'- ব্ক্তার রকান সাধ রমজটস্টন? ত্াোঁর স্বাদ রমজট স্টন রকন? 

     উত্তর: ০ থিশেো থবগ্ম থোকেয়াে পািা়ি েিমকিে সাধ িা থমটাে েো বিা িকয়কে। 

                ০ ববগোপসোগক  সমুকে  সোমোনয নমুনো বদিো  প  বলরিেো রিমোলয পোেশতয অঞ্চকল একসকেন পোিোড় দর্শকন  ইচ্ছো পূ ে ে কত। এই 
অঞ্চকল ভ্রমে ে কত ে কত বলরিেো প্রেৃরত  রনিুিঁত ও রনরেড়তম বসৌন্দকেশ  প্ররত বমোরিত িকযকেন। ঝ নো, অ েয, বমঘ, কুযোর্ো  দর্শন 

ে ো  পক ও িুিঁকেকেন স্থোনীয মোনুষকদ  মকধ্য অসীম বসৌন্দেশ। েত বসৌন্দেশ বদকিকেন ততই তোিঁ  রপপোসো বেকড় েোকচ্ছ। বসৌন্দেশ তোিঁকে 

সীমোিীন বসৌন্দকেশ  রদকে আেষশে ে কে, তোই বলরিেো  সোধ্ পূেশ িয নো। 

❖ রচনাধমী প্রজশ্নাত্তর: (কমজব্স্টশ ১৫০ শব্দ) 



১. 'প্রভু অজনকগুস্টল চিু রদন নাই রকন?'-ব্ক্তা রক? ব্ক্তার এই আজিজপর মধয স্টদজয় ব্ক্তার রকান উপলস্টি আমাজদর 
কাজে প্রসু্ফটিত হয় তা আজলাচনা কজরা। ১+৪=৫ 

      উত্তর: ০ 'শিমািয় েিমি' প্রবকন্ধ থিশেো থবগ্ম থোকেয়া(মূিগ্রন্থ : কূপমণূ্ডকেে শিমািয় েিমি) শিমািকয়ে নিসশগ্মে প্রেৃশত্ে সংস্পকিম একস 
আত্মিাো িকয়কেি। আকিােয উশিটিে বিা স্বয়ং থিশেো। 

                 ০ মোনুষ প্রেৃরত  সন্তোন। মোনে বদি ও মোনে মন প্রেৃরত মোতো  সকগ অকচ্ছদয েন্ধকন আেদ্ধ। নোগর ে েমশেযস্তময েীেন 
বেকে এেটু প্রেৃরত  সংস্পকর্শ রেক  বগকলই বসই রনরেড় েন্ধন আম ো বট  পোই গিী িোকে। বেগম ব োকেযো প্রেম পোিোকড় একস তো  
প্রোেরমে রূকপ  মকধ্য বপকযকেন অপো  মুগ্ধতো। রিমোলয ব ল ব োড ধ্ক  েতই উপক   রদকে উকঠ্কেন ততই ননসরগশে বর্োিো বলরিেোকে  

আকষ্টপৃকষ্ট েরড়কয রনকযকে। বলরিেো অ েয, পোিোড়, কুযোর্ো, ঝেশো  দৃর্য বদিকত বদিকত স্থোনীয মোনুষেন এ  েীেনেোিোকতও িুিঁকে বপকযকেন 

বসৌন্দেশ। িুটিযোরনকদ  শ্রমর্ীল, েমশঠ্ েীেনেোিো বেকে রতরন েীেকন  পোঠ্ বনন। পোিোকড়  েোসিেকন  েোকে ঝ নো  বরোত বদিকত 
বদিকত তো  িরি  উচ্ছ্বোস রিগুে বেকড় েোয। তেু তোিঁ  প্রেৃরত  বসৌন্দেশ উপলরব্ধ ে ো  সোধ্ বমকটনো। রতরন েকলন- 

                                             'েত বদরি, ততই দর্শন রপপোসো র্তগুন েোকড়।' 

বলরিেো বসৌন্দেশ বদিকত পোন বসইসকগ উপলরব্ধ েক ন বসৌন্দকেশ  অসীমতোকে। এেনয রতরন ঈশ্ব কে ধ্নযেোদ বদন। ঈশ্ব  আ  বসৌন্দকেশ  

বে র্োশ্বত এেোত্মতো তো বেন উপলব্ধ িয তোিঁ । সীমো বেকে অসীকম  রদকে মকন  েোিো শুরু িয। রেন্তু মকন  এই েোিোয িকু্ষ সীমোেদ্ধ 
িকয পকড়। দুকটো মোি বিোি রদকয তোিঁ  মকন  রপপোসো বমকট নো, তোই প্রেৃরত  অপরূপ রূকপ বমোরিত িকয বলরিেো এই আকক্ষপ ে কত 

েোধ্য িকযকেন। 

স্টনজে কজরা: 
❖ অস্টত সংস্টিপ্ত প্রজশ্নাত্তর: (কমজব্স্টশ ২০ শব্দ): 

১. ইস্ট ইণিয়ান শ্ররল গাণ়ির পণরচয় দাও। 
২. ভুটিয়াণনরা সমত্নলর মানুষনক ণক বনল? 

৩. শ্রলণিকার মনত্ ণকভানব উপাসনা করনল তৃ্ণি িয়? 

❖ সংস্টিপ্ত প্রজশ্নাত্তর: (কমজব্স্টশ ৬০ শব্দ) 

১. শ্রবগম শ্ররানকয়া ভুটিয়াণননদর ' অবলা ' বলনত্ সাংর্য়ী ণিনলন শ্রকন? 
২. 'ণিমালয় দর্শন'প্রবন্ধ অবলম্বনন শ্রলণিকার শ্ররল যাত্রার বিশনা দাও। 

❖ রচনাধমী প্রশ্ন উত্তর: (কমজব্স্টশ ১৫০ শব্দ) 

১.'এিানকার বায়ু পণরষ্কার ও িালকা'-'এিানকার'বলনত্ শ্রকান স্থাননক শ্রবাঝাননা িনয়নি? স্থান এর 
আবিাওয়ার পণরচয় দাও। ২+৩=৫ 

ণব.দ্র:- 
• িাত্র-িাত্রীনদর শ্রকাননা সমসযা র্াকনল ত্ারা ণনণদশ ষ্ট প্রশ্ন, ণনন র নাম, শ্রেণি, ক্রণমক সাংিযা ও 

শ্রোন নম্বর সি ণননচর মন্তবয শ্রকার্(comment box)-এ  ানাও। আমরা সরাসণর শ্রযাগানযাগ 
কনর শ্রননবা। 

 


