অনুশীলননর প্রশ্নাবলী ও উত্তর
-------------------------------------------

১. 'হাররনে যাওো কারলকলম' প্রবনে ললখক লয প্রবাদ প্রবচন ও ললাকরবশ্বানের
উনেখ কনরনেন তার রববরণ দাও।

উত্তর--পাঠ্াাংনশ ব্বহৃত প্রবাদ ও ললাকরবশ্বাে--প্রবাদ-১)কারল কলম মন ললনখ রতন জন।
২) "কারল লনই কলম লনই বনল আরম মুনরশ"
৩)"রতল ত্রিফলা রেমূলোলা/োগদুনে করর লমলা/ললৌহপানি ললাহাে ঘরি/রেিঁ ন়ে পি
না োন়ে মরে"।
৪) কলনম কােস্থ রচরন লগািঁনফনত রাজপুত।
৫) কারলর অক্ষর নাই লকা লপনে/চণ্ডী পন়েন কালীঘানে।

ললাকরবশ্বাে--"গরুনক অক্ষর খাওোননা পাপ"

২. 'লোনার লদাোত কলম লয েত্ই হনতা; তা লজননরেলাম েুন া ঠাকুনরর রবখ্াত
লদাোত োংগ্রহ লদখনত রগনে।' — েুন া ঠাকুর লক? লোনার লদাোত কলনমর প্রেঙ্গ
কী ানব এনেনে ? এো়ো আর কীনের কীনের লদাোত হনতা ? লদাোনতর েনঙ্গ
োরহত্ ও ইরতহানের রবর ন্ন চররনির লযাগেূি কী ?

উত্তর---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুনরর লেজদাদা লহনমন্দ্রনাথ ঠাকুনরর লপৌি েু নগন্দ্রনাথ
ঠাকুর --েুন া ঠাকুর নানম পরররচত। ঠাকুরবার়ের "কালাপাহা়ে" নানম পরররচত এই
ব্রতক্রমী প্ররত ার রবরচি কমকানণ্ডর
ম
মনয্ অন্তম রবর ন্ন যরননর লদাোত
েঞ্চনের রববরণ আমরা পাঠ্াাংনশ লপনেরে।
আনগকার রদনন প্রবীনণরা গ্রানমর "দু'একো পাশ" লদওো োিনক উন্নততর
জীবননর জন্ আশীবাদ
ম প্রেনঙ্গ বলনতন "লতামার লোনার লদাোত কলম লহাক"।
লোনা ো়োও মাটে,কাচ,কাে গ্লাে,লপানেরলন,লশ্বতপাথর,রপতল,
ম
লরানের ও
ল ়োর রশনের লদাোত লদখা লযত।

রবশ শতনকর পূব পয
ম ন্ত
ম প্রাচ্ ও পাশ্চানত্র করব-োরহরত্কনদর( যথাক্রনম-কারলদাে, ব ূ রত,কাশীরাম,কৃরত্তবাে রবীন্দ্রনাথ এবাং লশকেরপোর
,দানন্ত,রমল্টন)েকনলই লদাোত-কলনম রলনখ ইরতহােখ্াত হনেনেন---এইটেই
আনলাচ্ লযাগেূি।

৩. 'ফাউনেন লপননর এক রবপদ, তা ললখকনক লনশাগ্রস্ত কনর।' — রকমারর
ফাউনেন লপননর নামগুরল কী কী ? ফাউনেন লপন লয ললখকনক লনশাগ্রস্ত কনর
তার দু-একটে দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর--- পাঠ্ প্রবনে উনেরখত রকমারর ফাউনেন লপন-পাকমার, লশফার্ম,ওোোরম্ান, লোোন,পাইলে।

ফাউনেন লপননর লনশাগ্রস্ত করার উদাহরণ পাই ললখক শশলজানন্দ মুনখাপায্ানের
দুই র্জন কলম োংগ্রনহর ঘেনা লথনক।একই লনশা রেল কথারশল্পী শরৎচন্দ্র
চনটাপায্ানেরও।

৪. 'আমরা কারলও শতরর করতাম রননজরাই।' — লকমন
রননজর

ানব কারল শতরর হনতা,

ািাে ললনখা।

উত্তর---"হাররনে যাওো কারল কলম " প্রবনে শ্রীপান্থ রববৃত কারল শতররর পদ্ধরতটে
রনম্নরূপ--

কানঠর উনুননর জ্বানল জমা ক়োইনের নীনচর কারল লাউপাতা রদনে ঘনি তু নল
পাথনরর বাটেনত রাখা জনল লগালাননা হত।হররতকী ঘনি বা আতপচাল ল নজ
পুর়েনে তা লবনে ওনত রমরশনে একো ললাহার খুরন্ত ে্ািঁকা রদনে ন্াক়োে লেিঁ নক
লদাোনত লেনল শতরর হত কারল ।

