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সবার আমি ছাত্র কমবতার নািকরণের মিণক তাকাণে দিখব ছাত্র শব্দটার অর্ থ আিরা জামন। দতািরা 

বেণব যারা পড়াণশানা দশণখ। মকন্তু এখাণন বৃহত্তর অণর্ থ আিরা বেব ছাত্র অর্ থাৎ মশক্ষার্ী। দয দশণখ দসই 

ছাত্র,দসটা পড়ার বাইণর দয দকাণনা মবষয়ই হণত পাণর।ণশখার দকাণনা বাধা বা বয়স দনই।ঠিক দসরকি 

মশক্ষাগুরু বা মশক্ষণকর ও দকাণনা দেিাণেি দনই। বই ছাড়াও িানুষ দর্ণক পশুপামখ, এিনমক যন্ত্রপামত 

দর্ণকও মশখণত পামর। এবার আিরা দিখব সবার ছাত্র বেণত কমব কাণির বুঝিণয়ণছন? অর্ থাৎ কমবতাঠটণত 

কারা মশক্ষক? তার আণে একটু দজণন মনই পমরণবশ বেণত আিরা মক বুঝি? আিাণির চারপাণশ যা যা 

আণছ তাই মনণয়ই আিাণির পমরণবশ। এই পমরণবশ আবার িুইপ্রকার। আিাণির চারপাণশর প্রকৃমত 

জেণত আকাশ, বাতাস, িাঠট, পাহাড়, োছপাো, নিনিী ইতযামি মনণয় প্রাকৃমতক পমরণবশ আর আিাণির 

বামড় ও বামড়র চারপাণশ িা-বাবা,োই-দবান, আত্মীয়-স্বজন,বনু্ধবান্ধব এণির মনণয় সািাঝজক পমরণবশ। 

দযণহতু আিরা সািাঝজক পমরণবণশ বণড়া হণয় উঠি তাই দসখান দর্ণক আিরা স্বাোমবক োণবই মশক্ষা 

োে কমর।মকন্তু প্রকৃমত জেৎ ও দয আিাণির মশক্ষা দিয় - দসই কর্াই কমব এই কমবতার িণধয মিণয় বে থনা 

কণরণছন। 
 

১. পূে থ বাণকয উত্তর দেণখা:- 

ক) আকাশ আিাণির কী মশক্ষা দিয়? 

উঃ মনণজ দেণখা। 

খ) বাতাস/বায়ুর কাছ দর্ণক আিরা কী মশক্ষা পাই? 

উঃ মনণজ দেণখা। 

ে) পাহাড় ও দখাোিাি আিাণির কী মশক্ষা দিয়? 

উঃ মনণজ দেণখা। 

ঘ) সূয থ ও চন্দ্র আিাণির কী কী মশক্ষা দিয়? 

উঃ  মনণজ দেণখা। 
{Sub-question} 

** রত্ন-আকর কী? 

উঃ রত্ন শণব্দর অর্ থ িূেযবান হীরা িমে-িামনকয আর আকর শণব্দর অর্ থ খমন।অর্ থাৎ িূেযবান িমে-

িামনণকযর খমন।। (সিুণের তোয় অণনক িূেযবান িমে-িামনণকর, ধনরণত্নর জন্ম বণে সিুণের অপর 

নাি রত্নাকর। ) 

ঙ) সাের আিাণির কী মশক্ষা দিয়? 



 

 

উঃ সাের আিাণির এই মশক্ষাই দিয় দয দস দযিন রণত্নর খমন বা োন্ডার আিরা দযন তার িণতা 

আিাণির িনণক িূেযবান জ্ঞাণনর োন্ডার কণর তুেণত পামর যাণত আিাণির জীবণন উন্নমত হয়। 

চ) নিী আিাণির কী মশক্ষা দিয়? 

উঃ  মনণজ দেণখা। 

ছ) িাঠটর কাণছ আিরা কী মশক্ষা পাই? 

উঃ মনণজ দেণখা। 

জ) পাষাে/পার্র আিাণির কী মশক্ষা দিয়? 

উঃ মনণজ দেণখা। 
** {Sub-questions} 

শযাি বনানী বেণত কী দবাণিা? 

সরসতা অর্ থ কী? 

উঃ শযাি শণব্দর অর্ থ সবুজ,বনানী শণব্দর অর্ থ বন/জঙ্গে।শযিবনানী অর্ থাৎ সবুজ বন। 

সরসতা শণব্দর আক্ষমরক অর্ থ রসাণো বা মেণজ োব মকন্তু এখাণন আিরা বেব সহানুেূমত প্রবে। 

ি) কমবর পািশাো দকার্ায়? 

উঃ মনণজ দেণখা। 

ঞ) কমবর পািয বা দশখার মবষয়গুমে দকার্ায় দেখা আণছ? 

উঃ পৃমর্বী নািক মবরাট খাতায় পািয মবষয়গুমে দেখা আণছ। 

১।  
 
 
 
 
 
ব িঃদ্রিঃ 

⮚ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

⮚ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

⮚ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 

 


