Class -V
Subject – Bengali.

বু ন োহোাঁস
লীলো মজু মদোর

১. বু ন োহোাঁনসরো কখ , ককো দদক কেনক ককো দদনক, কক উনে যোয়?
উত্তর : বু ন োহোাঁনসরো আমোনদর কদশ পোর কনর আরও উত্তর দদনক শীতপ্রধো অঞ্চনল েোনক। দকন্তু তোনদর কবদশ গরম বো
কবদশ শীত সহয হয় ো। পৃ দেবীর দদিনের আধখো োয় আমোনদর শীনতর সময় গরম, আবোর আমোনদর গরনমর সময় শীত।
তোই আমোনদর এখোন যখ শীনতর শুরু তখ বু ন োহোাঁনসরো উত্তর দদক কেনক বরনের পোহোে কপদরনয় ভোরনত বো ভোরনতর
মোটি পোর হনয় সমু নের ওপর ক োন ো ক োন ো দ্বীনপ এনস োনম। গরম কদনশ শীত কোটিনয় তোরো শীনতর কশনে আবোর
দ নজনদর কদনশ দেনর যোয়।

২. দু'ন ো বু ন োহোাঁস দলচ্ুযত হনলো কক ?
উত্তর : এই প্রনের উত্তর গনে সরোসদর ককোেোও বলো ক ই। অ ু মো করো কযনত পোনর অ য দশকোরী পোদখর আক্রমে, ককো ও
দশকোরীর বন্দু নকর গুদল অেবো ভীেে তুেোরঝনের মনতো ককো ও অজ্ঞোত কোরনে একটি হোাঁনসর ডো ো জখম হনয়দ ল। আহত
হোাঁসটির পনি ওেো সম্ভব দ ল ো বনল তোনক দল ক নে মোটিনত ক নম আসনত হনয়দ ল। তোর সঙ্গী দদ্বতীয় হোাঁসটি বন্ধুনক
ক নে কযনত চ্োয়দ বনল দ নজর ইনেনতই দলচ্ুযত হনয়দ ল।

৩. এখোন বু ন োহোাঁস বলনত কোনদর কবোঝোন ো হনয়ন ?
উত্তর : শীতকোনল কয সমস্ত পদরযোয়ী হোাঁস উত্তর দদক কেনক আমোনদর কদনশ বো আরও দদিনে এনস শীতকোল ো কোটিনয়
আবোর দেনর যোয়, তোনদর কেোই এখোন বলো হনয়ন । এরো কযনহতু মো ু নের কপোেো য়, বরং ব য ও স্বোধী , তোই তোনদর
বু ন োহোাঁস বলো হনয়ন । ভোরনত আসো পদরযোয়ী হোাঁনসর দবদভন্ন প্রজোদতর মনধয ইদিয়ো স্প দবলড্ ডোক (Indian Spot
Billed Duck), দদ ো দ দপ ন ল (Northern Pintail), কম কপোচ্োডদ (Common Pochard), ব দবলড্ ডোক (Knob Billed
Duck), কলসোর হুইসদলং ডোক (Lesser Whistling Duck), বোর কহনডড গুজ (Bar Headed Goose) প্রভৃদতর োম
উনেখনযোগয। এই দবেনয় প্রখযোত পদিদবদ কসদলম আদল-র বই কতোমরো পেনত পোনরো।

৪. কজোয়ো নদর কোন এনস বু ন োহোাঁসদু'টি কী কনরদ ল?

উত্তর : বরে পেো শুরু হওয়োয় কজোয়ো রো আহত হোাঁসটিনক কঝোপ কেনক উদ্ধোর কনর তোাঁবু নত দ নয় এনসদ নল । অ য
হোাঁস ো প্রেনম শত্রু কভনব কজোয়ো নদর দদনক কতনে এনলও পনর দ নজই সঙ্গীর সনঙ্গ তোাঁবু নত এনসদ ল। কজোয়ো নদর মু রদগ
রোখোর খোদল খোাঁচ্োয় তোনদর েোকোর বযবস্থো হনয়দ ল।

৫. "বোদের জ য ওনদর ম ককম করত..."--- কোনদর, কক ম ককম করত?
উত্তর : লোডোনক বরেঢোকো দ জদ কয জোয়গোয় কজোয়ো নদর ঘোাঁটি, তো দ ল খু বই দুগদম। দচ্ঠিপত্র কপ াঁ ন োর বযবস্থো ভোনলো ো
েোকোয় একমোত্র করদডও-মোরেৎ দ ল বোইনরর পৃ দেবীর সনঙ্গ তোাঁনদর কযোগোনযোগ। অেচ্ এই কজোয়ো নদর প্রোয় সকনলরই বোদে
ভোরতবনেদর দবদভন্ন প্রোনে, কযখোন তোাঁনদর আত্মীয়-স্বজ , বন্ধু-বোন্ধব সকনল কজোয়ো নদর জ য কতই ো দুদিেো করন ।
লোডোক কযনহতু কদনশর এনকবোনর উত্তর-পদিম সীমোনে, তোই দদিেদদনক উনে যোওয়ো হোাঁসগুদলনক কদখনলই সসদ কনদর
দ নজর-দ নজর বোদের কেো মন পেত আর ম খোরোপ হনয় কযত।

৬. বু ন োহোাঁনসরো কী খোবোর কখত?
উত্তর : কজোয়ো রো দ নজনদর খোবোর কেনকই হোাঁসদু'টিনকও কখনত দদনত । তোনদর খোবোনরর মনধয দ ল টিন র মো , তরকোদর,
ভুট্টো, ভোত, েনলর কুদচ্--- এইসব।

৭. 'টিন র মো '--- মোন কী?
উত্তর : মো শুদকনয় তোনত ো োরকম জোরকেবয মোদখনয় হোওয়ো ো ঢু কনত পোনর এম ভোনব টিন র কক ন োয় আ নক
রোখনল তো বহুদদ পনরও খোওয়ো যোয়। কজোয়ো নদর ঘোাঁটিনত দ য়দমত রসদ আসোর সু দবনধ ো েোকোয় এবং রোন্নোর সময়সু নযোনগর অভোনব তোনদর এম খোবোর সনঙ্গ রোখনত হয়। এনকই গনে 'টিন র মো ' বলো হনয়ন । আমোনদর রোনজয দীঘো,
জু পু প্রভৃদত জোয়গোয় এইরকম খোদয প্রদক্রয়োকরে দশে রনয়ন ।

৮. কজোয়ো রো কক হোাঁসদু'ন োর কদখোনশো ো করনত ?
উত্তর : কজোয়ো নদর কোজই কসবো করো। তোাঁরো কয ককবল সীমোেরিো বো কদনশর জ য যু দ্ধ কনর তো য়, কয ককো ও
প্রোকৃদতক দবপযদয় বো অ য বনেো সংকন তোাঁরো আতদ মো ু নের ত্রোে ও উদ্ধোনরর কোজও কনর েোনক । আহত হোাঁসটি আর তোর
সঙ্গীনক মো দবকতোর খোদতনরই তোাঁরো আশ্রয় দদনয়দ নল । তো োেো এই পদরযোয়ী হোাঁনসনদর মনতোই তোাঁনদর জীবন রও
ককো ও দস্থরতো ক ই। দ নজর বোদেঘর ক নে কতদ নবযর োন কত দূনর-দূনরই ো তোাঁনদর েোকনত হয়। দদিেদদনক উনে
যোওয়ো হোাঁসনদর কদনখ দ নজর বোদের কেো মন পনে তোাঁনদর ম ককম কনর উঠত। এইসব দমদলনয় হোাঁনসনদর সনঙ্গ
দ নজনদর জীবন র দমল খুাঁনজ কপনয়ই কবোধহয় কজোয়ো রো তোনদর বন্ধু হনয় উনঠদ নল । এইকোরনেই তোাঁরো সো নন্দ
হোাঁসদু'টির কদখোনশো ো করনত ।

৯. "এমদ কনর সোরো শীত কদখনত কদখনত ককন কগল।"----৷ শীত কীভোনব কো ল? তোরপর কী হনলো?
উত্তর : সোরো শীত হোাঁনসরো কজোয়ো নদর আদতনেয চ্মৎকোর কোটিনয়দ ল। ওনদর কদখোনশো ো করো কজোয়ো নদর কোন ও দ ল
খু ব আ নন্দর কোজ। আনস্ত আনস্ত আহত হোাঁস োর ডো ো কসনর উঠদ ল। তোাঁবু র বোইনর এক ু এক ু কনর কস ওেোর কচ্ষ্টোও
করত। তোরপর শীত ককন ীনচ্র পোহোনের বরে গনল কযনত পোহোনে আবোর প্রোনের সোেো দেনর এল। দনল দনল পোদখরোও
দদিেদদক কেনক উত্তনর উনে কযনত শুরু করল। তোনদর ঘনর কেরোর সময় হনয়ন ।

অ য হোাঁসনদর উনে কযনত কদনখ কজোয়ো নদর সনঙ্গ েোকো হোাঁসদু'টিও চ্ঞ্চল হনয় উঠত। তোরপর পূ েদশদি দেনর কপনতই
আহত হোাঁস আর তোর সঙ্গী একদদ কজোয়ো নদর ঘোাঁটি ক নে দ নজনদর কদনশ উনে কগল। সকোনলর কোজ কসনর এনস
কজোয়ো রো আর তোনদর কদখনত কপনল ো। আ নন্দর দবেয়, কজোয়ো নদরও বোদে কেরোর সময় এদগনয় এনসদ ল।

১০. হোাঁনসরো ককোেোয়, কখ দেনর কগল?
উত্তর : আমোনদর কদনশর উত্তনর সবকোল হ্রদ বো সোইনবদরয়োর কো োকোদ জোয়গোর কেনকই কবদশরভোগ পদরযোয়ী পোদখ ভোরনত
আনস। শীতকোল কশে হনল তোরো কসখোন ই আবোর দেনর যোয়। এই হোাঁসদু'টিও তো-ই কনরদ ল।

