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স্টিষয় – িাাংলা 

কস্টিতা – সিার আস্টম ছাত্র (তৃতীয় অাংশ) 

 
 
 
 
প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:-- 
1) 'সবার আলি ছাত্ৰ'- কলবতায় কাকক উদার বিা হকয়কছ? ককন? 

উঃ) কলবতাটিকত আকাশকক উদার বিা হকয়কছ। 
যার কাকছ কছাি-বক া, ধনী-দলরদ্র, উচ্চ-নীচ বকি ককাকনা কেদাকেদ কনই, সবাই যার 
িকন সিান োকব স্থান পায় কস-ই উদার। কতিনই নীি আকাকশর বুকক কত পালি, 
পতঙ্গ, কপাকািাক  উক  কব ায়। কত কিঘ একস কচাি রাঙায়, তর্জন গর্জন ককর, 
কত রককি, িহাকাশযান চিাচি ককর। আকাশ লকন্তু তাকত একিুও লবচলিত না হকয় 
সকিকক তার বুকক কিকন কনয়। তাই আকাশকক উদার বিা হকয়কছ। 
2) বায়ু আিাকদর কী লশক্ষা কদয়? কীোকব? 

উঃ)বায়ু আিাকদর তার িকতা কিী হওয়ার লশক্ষা কদয়। 
লনলদজষ্ট িকক্ষে কপ ৌঁকছাকনার র্নে যারা লনলদজষ্ট কার্ সটিক সিকয় সম্পন্ন ককর, একিুও 
সিয় নষ্ট ককর না তাকদর কিী বকি। বায়ু লনরিস োকব প্রবালহত হকয় প্রকৃলতকত 
অক্সিকর্ন ও কাব জন ডাই অিাইকডর িকধে সিতা বর্ায় করকি প্রলতলনয়ত িানুকের 
উপকার ককর চকিকছ। কস একিুও কেকি োকক না। আিরাও যাকত আিাকদর লনলদজষ্ট 
কার্ সটিক সিকয় সুসম্পন্ন করকত পালর কসই লশক্ষাই বায়ু কদয়। 
3)সাগকরর কাছ কেকক আিরা কী লশক্ষা, কীোকব পাই? 

উঃ) সাগকরর কাছ কেকক আিরা তার িকতা রত্নাকর অে জাৎ জ্ঞানোন্ডার হওয়ার লশক্ষা 
পাই। 
সিুকদ্রর তিায় সক্সিত আকছ রালশ রালশ িূিেবান িলনর্ পদাে জ, পাের ও রত্ন সািগ্রী। 
তাই সিুকদ্রর অপর নাি রত্নাকর। আিরাও যাকত আিাকদর িনকক নানালবধ জ্ঞানপূর্ জ 
তেেসিৃদ্ধ করকত পালর যা আিাকদর উন্নলত সাধকন সহায়ক হকব কসই লশক্ষা সাগর 
কদয়। 
4) িাটি আিাকদর কী লশক্ষা কদয়? কীোকব? 



 

 

উঃ) িাটি আিাকদর তার িকতা সলহষু্ণ হওয়ার লশক্ষা কদয়। 
িাটির ওপর দা াঁল কয় রকয়কছ কত গাছপািা, অট্টালিকা, কি-কারিানা। িাটি িুাঁক ই 
রাস্তা-ঘাি, ঘরবাল  ইতোলদ বানাকনা হকে। অে জাৎ িননকাকয জও তার বুকক কত আঘাত 
হালন আিরা। এত আঘাকতও িাটি লকন্তু একিুও প্রলতবাদ না ককর নীরকব সব সহে 
ককর। আিরাও কযন অল্প আঘাকত লবচলিত না হকয় িাটির িকতা সহে ক্ষিতা অর্জন 
করকত পালর কসই লশক্ষাই িাটি কদয়। 
5) পাোর্, ঝর্ জা, শোিবনানী আিাকদর কী লশক্ষা কদয়? 

উঃ) পাোর্ বা পােরকক কযিন সহকর্ গিাকনা বা িিাকনা যায় না কতিনই আিরাও 
কযন পােকরর িকতা ককিার হকত পালর, যাকত অল্প আঘাকত আিরা কেকঙ না পল  ও 
আিাকদর কতজবে কেকক লবচুেত না হই। 
     পাহাক র গা কবকয় সশকে কনকি আকস ঝর্ জা, আিাকদর প্রাকর্ কস নতুন সুকরর 
আবহ র্াগায়। আিরাও কযন কসই অনুকপ্ররর্া কেকক অনুপ্রালর্ত হকয় সুর-তাি-ছন্দ-
িকয় সৃটষ্টশীি হকয় উিকত পালর, ঝর্ জা কসই লশক্ষাই কদয়। 
      শেিবনানী বা সবুর্ বন আিাকদর সরসতা বা শীতিতা দাকনর সকঙ্গ সকঙ্গ আিরাও 
যাকত আিাকদর িনকক সরস, শীতি ও সহানুেূলতপ্রবর্ ককর তুিকত পালর কসই লশক্ষাই 
কদয়। 
6)'এই পৃলেবীর লবরাি িাতায়'- পৃলেবীকক ককন লবরাি িাতা বিা হকয়কছ? 

উঃ) িাতায় কযিন লবলেন্ন পািে লবেয় লিলপবদ্ধ করা োকক টিক কতিনই এই লবশাি 
পৃলেবীর প্রকৃলত োণ্ডাকর নানা লশক্ষর্ীয় লবেয় আকছ যা কেকক আিরা সহকর্ই 
প্রকয়ার্নীয় জ্ঞান আহরর্ করকত পালর। তাই পলৃেবীকক লবরাি িাতা বিা হকয়কছ। 
7)'লবশ্বকর্া া পািশািা কিার'- একো ককন বিা হকয়কছ? 

উঃ) লবশ্ব কোটির অে জ পৃলেবী আর পািশািা বিকত বুক্সঝ লবদোিয়। “সবার আলি 
ছাত্ৰ” কলবতায় কলব বিকত কচকয়কছন কয পািশািা কেকক লশক্ষােীরা কযিন লশক্ষা 
গ্রহর্ ককর কতিনই এই পৃলেবীর প্রকৃলতর িাকঝ ছল কয় োকা অর্স্র উপাদাকনর িকধে 
রকয়কছ নানা লশক্ষর্ীয় লবেয়। আর এই লশক্ষা পুাঁলেগত নয় সব জাঙ্গীর্ এবং প্রকয়ার্ন 
অনুযায়ী যিন িুলশ এই লশক্ষা গ্রহর্ করা যায়। তাই কলব একো বকিকছন। 
 

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 া। 

 


