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দক্ষিণ আক্ষিকার অক্ষবসাংবাক্ষদত বেতা বেলসে মযান্ডেলা পশ্চাৎপদ জেন্ড াষ্ঠীর তথা কৃষ্ণাঙ্গন্ডদর ক্ষেন্ড়ে অক্ষিকার
আদান্ড়ের জেয আজীবে সাংগ্রাম কন্ডরন্ডেে। বস বদন্ডের জেসাংখ্যার অেুপান্ডত কৃষ্ণাঙ্গ ৮৪%, বেতাঙ্গ ১৬%। এই
িুদ্র জেন্ড াষ্ঠী বেতাঙ্গরা এ বদেক্ষিন্ডক ক্ষতে েতাক্ষিক বের োসে কন্ডর। রাজ েক্ষির ক্ষবরুন্ডে বেলসে মযান্ডেলা
আন্ডদালন্ডের বেতৃত্ব বদে। এজেয তান্ডক প্রা়ে ২৮ বের বজল খ্ািন্ডত হ়ে। ক্ষকন্তু এরপরও দন্ডম যােক্ষে মযান্ডেলা,
সাথডক তার জীবে সাংগ্রাম ।

উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে

DHAKA BOARD

ক) 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' এ প্রবন্ধকান্ডরর বকাে মােক্ষসকতা ফুন্ডি উন্ডেন্ডে? 

খ্) আমান্ডদর এত অিঃপতে এর কারণ বযাখ্যা কন্ডরা। 

 ) 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর ভদ্র সম্প্রদান্ড়ের সান্ডথ উদ্দীপন্ডকর বেতাঙ্গন্ডদর মােক্ষসকতার সাদৃেয 

বদখ্াও। 

ঘ) “কৃষ্ণাঙ্গন্ডদর বেতা মযান্ডেলা এবাং বোিন্ডলাকন্ডদর বেতা মহাত্মা  ান্ধী বযে এক ও অক্ষভন্ন”- মূলযা়েে কন্ডরা।

উত্তর

ক) 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ এ প্রবন্ধকান্ডরর ‘সামযবাদী মােক্ষসকতা’ ফুন্ডি উন্ডেন্ডে।

খ্)

শ্রমজীবী ক্ষেচু স্তন্ডরর মােুষন্ডদর অবন্ডহলা কন্ডর চলাই আমান্ডদর অিঃপতন্ডের মূল কারণ।

শ্রমজীবী মােুষন্ডদর শ্রম এর উপর আমান্ডদর বদন্ডের দে আো েক্ষি ক্ষেভডর কন্ডর। অথচ আমান্ডদর বদন্ডে

অক্ষভজাত তথা ক্ষে়েন্ত্রক বশ্রক্ষণ সবডদা ই তান্ডদর অবন্ডহলা কন্ডর এন্ডসন্ডে। বযন্ডহতু মূল শ্রমেক্ষিই অবন্ডহক্ষলত, তাই

আমরা অগ্রসর ো হন্ড়ে আন্ডরা ক্ষপক্ষেন্ড়ে যাক্ষি। এরূপ ক্ষেচু মােক্ষসকতা়ে আমান্ডদর অিঃপতন্ডের কারণ।
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বশ্রক্ষণ ববষন্ডমযর কারন্ডণ 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর ভদ্র সম্প্রদান্ড়ের সান্ডথ উদ্দীপন্ডকর বেতাঙ্গন্ডদর

মােক্ষসকতা সাদৃেযপূণড।

‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধ ববষময ক্ষেন্ড়ে আন্ডলাচো করা হন্ড়েন্ডে অথডাৎ বশ্রক্ষণববষন্ডমযর ক্ষদকক্ষি

প্রাবক্ষন্ধক তুন্ডল িন্ডরন্ডেে। সমান্ডজর অক্ষভজাত বশ্রক্ষণ শ্রমজীবী মােুষন্ডক বহ়ে ও ক্ষেচু বন্ডল ভাবন্ডে এবাং বসই

ভাবো প্রসূত আচরণ করন্ডে। অক্ষভজাত বশ্রক্ষণর আচরণ এতিাই রূঢ় বয অবন্ডহক্ষলত ওই মােুষগুন্ডলান্ডক

ক্ষেন্ডজন্ডদর একই রি মাাংন্ডস  ডা মােুষ বন্ডল ভাবন্ডতই কুক্ষিত হন্ডি।

উদ্দীপন্ডকও আমান্ডদর সমান্ডজর এই বশ্রক্ষণ ববষন্ডমযর ক্ষচত্রক্ষি ববক্ষেক বপ্রিাপন্ডি উন্ডে এন্ডসন্ডে। দক্ষিণ আক্ষিকার

বশ্রক্ষণ ববষন্ডমযর ক্ষচত্রক্ষি পৃক্ষথবীজুন্ডডই অব ত। বসখ্ান্ডে কৃষ্ণাঙ্গন্ডদর সাংখ্যা ৮৪% আর বেতাঙ্গন্ডদর সাংখ্যা

১৬%। অথচ বেতাঙ্গরাই ক্ষেল বসই বদেক্ষির ক্ষে়েন্ত্রক বশ্রক্ষণ। তাই বলা যা়ে ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’

প্রবন্ডন্ধ ভদ্র সম্প্রদা়ে ও উদ্দীপন্ডকর বেতাঙ্গন্ডদর মােক্ষসকতা একই।

রাষ্ট্র ও সমাজ বযবস্থা়ে সভযতার শুরু বথন্ডকই বশ্রক্ষণ প্রথার উদ্ভব হন্ড়েন্ডে। প্রা়ে প্রক্ষতক্ষি সমাজ ও রান্ডষ্ট্র দুই

বশ্রক্ষণ ক্ষবদযমাে। একক্ষি বশ্রক্ষণ ক্ষে়েন্ত্রণকারী। যান্ডদর রন্ড়েন্ডে অথড-সম্পক্ষত্ত ও প্রোসক্ষেক, রাজবেক্ষতক িমতা।

অেয বশ্রক্ষণক্ষি হন্ডি ক্ষে়েক্ষন্ত্রত।

ঘ)
মােবতাবাক্ষদ দৃক্ষিন্ডকাণ বথন্ডক কৃষ্ণাঙ্গন্ডদর বেতা মযান্ডেলা এবাং বোিন্ডলাকন্ডদর বেতা মহাত্মা  ান্ধী এক ও
অক্ষভন্ন ববক্ষেন্ডিযর অক্ষিকারী।

উদ্দীপন্ডক আন্ডরক মহাে বেতা বেলসে মযান্ডেলার প্রসঙ্গ এন্ডসন্ডে। ক্ষতক্ষে বেতাঙ্গন্ডদর দীঘড বোষন্ডণর ক্ষবরুন্ডে
অবন্ডহক্ষলত ক্ষেপীক্ষডত কৃষ্ণাঙ্গন্ডদর ক্ষেন্ড়ে অক্ষিকার আদান্ড়ের জেয আজীবে সাংগ্রাম কন্ডরন্ডেে। বেতাঙ্গ
রাজেক্ষির ক্ষবরুন্ডে বেলসে মযান্ডেলা আন্ডদালন্ডের বেতৃত্ব বদে। দীঘড ২৮ বের তান্ডক বজল খ্ািন্ডত হ়ে, তবু
দন্ডম যােক্ষে মযান্ডেলা। সাথডক তার জীবে সাংগ্রাম, সাথডক তাাঁর জীবে। তাই ক্ষেক্ষবডিা়ে বলা যা়ে, কৃষ্ণাঙ্গন্ডদর
বেতা মযান্ডেলা এবাং বোিন্ডলাকন্ডদর বেতা মহাত্মা  ান্ধী বযে এক ও অক্ষভন্ন চক্ষরত্র।

‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর উন্ডপক্ষিত মােুষন্ডদর জেন্ডেতা মহাত্মা  ান্ধীর অবদান্ডের কথা
উপস্থাক্ষপত হন্ড়েন্ডে। মহাত্মা  ান্ধীর আক্ষভজান্ডতযর ব ৌরব ক্ষেল ো, পদ ব ৌরন্ডবর আকাঙ্ক্ষা ও অহাংকারও ক্ষেল
ো। ক্ষতক্ষে অো়োন্ডস প্রান্ডণর মুি উদারতা ক্ষেন্ড়ে বোক্ষষত মােুষন্ডদর আপে বন্ডি িন্ডর ভাই বন্ডল বর্ন্ডকন্ডেে।
তার আহ্বান্ডে বকাে জাক্ষতন্ডভদ, িমডন্ডভদ ও সমাজ বভদ ক্ষেল ো।

বোক্ষষত-বক্ষিত-ক্ষেপীক্ষডত বশ্রক্ষণর মােুষ বযমে সব যুন্ড সব রান্ডষ্ট্রই ক্ষেল বতমক্ষে এন্ডদর আথড-সামাক্ষজক অবস্থা
পক্ষরবতডন্ডের জেয বসই সমাজ ও রান্ডষ্ট্র অন্ডেক মহাপুরুন্ডষর আ মে ঘন্ডিন্ডে।
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বাাংলার েদী ক্ষক বোভাোক্ষলেী
ক্ষক মিুর তার কুল কুল ধ্বক্ষে
দু’িান্ডর তাহার ক্ষবিপীর বশ্রক্ষণ

বহক্ষরন্ডল জুডা়ে ক্ষহ়ো।

কন্ডপাতাি েদ

ক. মাইন্ডকল মিুসূদে দন্ডত্তর অমর কীক্ষতড বকাে কাবযক্ষি?

খ্. ‘বেন্ডহর তৃষ্ণা’ বলন্ডত কী ববাঝ?

 . ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতার মূলভান্ডবর সান্ডথ উদ্দীপন্ডকর মূলভান্ডবর সাদৃেয বণডো কর।

ঘ. কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতার পক্ষরণক্ষতর ক্ষদকক্ষি উদ্দীপন্ডক অেুপক্ষস্থত- ক্ষবন্ডেষণ কর।

উত্তর

ক) মাইন্ডকল মিুসূদে দন্ডত্তর অমর কীক্ষতড ‘বমঘোদবি কাবয’।

খ্)

‘বেন্ডহর তৃষ্ণা’ বলন্ডত কক্ষবতা জন্মভূক্ষম কন্ডপাতাি েন্ডদর অফুরাে বেন্ডহর িারা বারা তৃষ্ণা বমিান্ডোর

আকাঙ্ক্ষান্ডক বুক্ষঝন্ড়েন্ডেে।

সুদূর ইউন্ডরান্ডপর িান্ডে বসবাসকান্ডল কক্ষব অন্ডেক বদে ও েদেদীর সাক্ষন্নন্ডিয এন্ডসন্ডেে, ক্ষকন্তু তার অন্তন্ডরর

তৃষ্ণা বমন্ডিক্ষে। বকেো কক্ষবন্ডর তৃষ্ণা হল বেন্ডহর তৃষ্ণা, যা বকবল বেেন্ডবর সৃ্মক্ষতক্ষবজক্ষডত কন্ডপাতান্ডির

জন্ডলই ক্ষমিন্ডত পান্ডর। এই কন্ডপাতান্ডির জন্ডল তৃষ্ণা ক্ষেবারন্ডণর আকাঙ্ক্ষান্ডক কক্ষব ‘বেন্ডহর তৃষ্ণা’ বন্ডল

বুক্ষঝন্ড়েন্ডেে।



বাাংলা ১ম পত্র – ঢাকা ববার্ড - ২০১৫

 )
কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতার মূলভাব েদীর অেুষন্ডঙ্গ বদোত্মন্ডবািক বচতোর ক্ষদকক্ষি উদ্দীপন্ডকর সান্ডথ সাদৃেযপূণড

হন্ড়ে উন্ডেন্ডে।

জন্মভূক্ষমর প্রক্ষত মােুন্ডষর ভান্ডলাবাসা সহজাত। জন্মভূক্ষমর প্রকৃক্ষতর মান্ডঝ মােুষ লাক্ষলত-পাক্ষলত ও ক্ষবকক্ষেত

হন্ড়ে উন্ডে। তাই জন্মভূক্ষমর প্রকৃক্ষতর প্রক্ষতক্ষি অেুষঙ্গন্ডক ক্ষঘন্ডরই মােুন্ডষর ভান্ডলাবাসা েতিারা়ে উৎসাক্ষরত হ়ে।

কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতাক্ষিন্ডত কন্ডপাতাি েদন্ডক বকন্দ্র কন্ডর সৃ্মক্ষতকাতরতার আবরন্ডণ কক্ষবর অতুযজ্জ্বল

বদেন্ডপ্রম প্রকাক্ষেত হন্ড়েন্ডে। বেেন্ডব কক্ষব মিুসূদে কন্ডপাতাি েন্ডদর তীন্ডর প্রাকৃক্ষতক পক্ষরন্ডবন্ডে বড

হন্ড়েন্ডেে। যখ্ে ক্ষতক্ষে িান্ডে বসবাস কন্ডরে, তখ্ে জন্মভূক্ষমর বেেব- বকন্ডোন্ডরর সৃ্মক্ষত তাাঁর মন্ডে কাতরতা

জাক্ষ ন্ড়েন্ডে। উদ্দীপন্ডকও েদী অেুষঙ্গন্ডক বকন্দ্র কন্ডর কক্ষবমন্ডের বদোত্মন্ডবািক বচতোক্ষিরই পক্ষরসূ্ফিে ই

ঘন্ডিন্ডে। বাাংলা প্রকৃক্ষতর সবন্ডচন্ড়ে দৃক্ষিেদে অেুষঙ্গ হন্ডলা েদী। উদ্দীপক কক্ষবতাাংন্ডের কক্ষব কান্ডবযর লক্ষলত

েন্ডদ বদেমাতৃকার োদক্ষেক এই প্রাকৃক্ষতক অেুষঙ্গক্ষির রূপকীতডে কন্ডরন্ডেে। বদখ্া যান্ডি েদীন্ডকক্ষন্দ্রক

মাতৃভূক্ষমর রূপবণডো ও এর অন্তরান্ডল জন্মভূক্ষমর প্রক্ষত ভান্ডলাবাসা ববান্ডির পক্ষরসু্ফিেই উদ্দীপক ও

‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষিন্ডত বযি হন্ড়েন্ডে। আর এখ্ান্ডেই ফুন্ডি উন্ডেন্ডে ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতা ও

উদ্দীপন্ডকর মূলভান্ডবর সাদৃেয।

ঘ)

‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতার পক্ষরণক্ষত মাতৃভূক্ষমন্ডত কক্ষবর ক্ষফন্ডর আসন্ডত ো পারার আেঙ্কা ও বযাকুলতার ক্ষদকক্ষি

উদ্দীপন্ডক অেুপক্ষস্থত।

উন্নত জীবন্ডের বমান্ডহ অন্ডেন্ডকই বদেতযা কন্ডর। প্রবাস জীবন্ডে যখ্ে প্রক্ষতক্ষি বিন্ডত্র ক্ষেন্ডজন্ডক আ ন্তুক মন্ডে

হ়ে, তখ্ে বদন্ডের সাদামািা জীবেই ববক্ষে কাক্ষঙ্ক্ষত হন্ড়ে ওন্ডে। প্রবান্ডসর ক্ষেঃসঙ্গতা়ে বদন্ডের সৃ্মক্ষতগুন্ডলা

আন্ডরা  াঢ় হন্ড়ে মেন্ডক চিল কন্ডর বতান্ডল।

কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতার প্রথম আি চরন্ডণ কক্ষব কন্ডপাতাি েন্ডদর প্রক্ষত সৃ্মক্ষতকাতর হন্ড়েন্ডেে। আর বেষ ে়ে

চরন্ডণ ভান্ডবর পক্ষরণক্ষতন্ডত প্রবাস জীবন্ডে জন্মভূক্ষমন্ডক ক্ষেন্ড়ে কক্ষবমন্ডের আন্ডিপ প্রকাে বপন্ড়েন্ডে। এই অাংন্ডে

কক্ষবর মন্ডে সন্ডদহ জান্ড , আর ক্ষক ক্ষতক্ষে এই েন্ডদর বদখ্া পান্ডবে? েন্ডদর কান্ডে কক্ষবর সক্ষবে়ে ক্ষমেক্ষত,

বনু্ধভান্ডব ক্ষতক্ষে বযমে কন্ডপাতাি েদন্ডক স্মরণ কন্ডরে কন্ডপাতািও বযে একই বপ্রমভান্ডব তাাঁন্ডক স্বন্ডেন্ডহ স্মরণ

কন্ডরে। উদ্দীপক কক্ষবতাাংেিুকুন্ডত বকান্ডো আন্ডিপ বেই, আন্ডে শুিু উচ্ছ্বাস।



বাাংলা ১ম পত্র – ঢাকা ববার্ড - ২০১৫

কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতাক্ষির পক্ষরণক্ষতর ক্ষদকক্ষি উদ্দীপন্ডক উপক্ষস্থত ে়ে। কক্ষবতাক্ষির শুরুন্ডত েদীন্ডকক্ষন্দ্রক বয

ভান্ডবািাস পক্ষরলক্ষিত হ়ে উদ্দীপক কক্ষবতাাংেিুকুন্ডত বসই ভাবই আরও  ভীরতর বযঞ্জো়ে প্রকাে বপন্ড়েন্ডে।

তন্ডব ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষির পক্ষরণক্ষতন্ডত কক্ষব মন্ডে মাতৃভূক্ষমন্ডত ক্ষফন্ডর আসার বয আন্ডিপ প্রকাে

বপন্ড়েন্ডে তা উদ্দীপন্ডক দৃক্ষিন্ড াচর ে়ে। তাই ক্ষেক্ষবডিা়ে বলা যা়ে, ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষির পক্ষরণক্ষতর ক্ষদকক্ষি

উদ্দীপন্ডক অেুপক্ষস্থত।
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আকবর বহান্ডসে বপৌর বম়ের। ক্ষতক্ষে একজে জেদরদী বেতা। সমান্ডজর ক্ষেচু তলার মােুন্ডষর সন্ডঙ্গ তার
চলান্ডফরা ববক্ষে। ক্ষতক্ষে তান্ডদর সুখ্- দুঃন্ডখ্র সাথী। তান্ডদর সান্ডথ কাাঁন্ডি কাাঁি ক্ষমক্ষলন্ড়ে রাস্তা সাংস্কার এবাং েদডমা
পক্ষরষ্কান্ডরর কাজ কন্ডরে। ক্ষতক্ষে বন্ডলে, এরাই আমার আসল েক্ষি।

উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে
RAJSHAHI BOARD

ক) 'দুক্ষদডন্ডের যাত্রী' বকাে িরন্ডের গ্রন্থ?

খ্) বলখ্ক 'বোিন্ডলাক' সম্প্রদা়ে বলন্ডত ক্ষক বুক্ষঝন্ড়েন্ডেে?

 ) উদ্দীপন্ডক ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর বয ক্ষদকক্ষি প্রক্ষতফক্ষলত হন্ড়েন্ডে তা বযাখ্যা কন্ডরা।

ঘ) ‘এরাই আমার আসল েক্ষি’ উদ্দীপন্ডক আকবর বহান্ডসন্ডের এই উক্ষিক্ষি ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর

আন্ডলান্ডক ক্ষবন্ডেষণ কন্ডরা।

উত্তর

ক) দুক্ষদডন্ডের যাত্রী একক্ষি প্রবন্ধ গ্রন্থ।

খ্)

বলখ্ক 'বোিন্ডলাক' সম্প্রদা়ে বলন্ডত উন্ডপক্ষিত সম্প্রদা়েন্ডক বুক্ষঝন্ড়েন্ডেে।

আমান্ডদর সমান্ডজ অন্ডেক বশ্রক্ষণ-বপোর মােুষ আন্ডে যান্ডদর উপর আমান্ডদর দে আো েক্ষি ক্ষেভডর কন্ডর।

অথচ আমরা তান্ডদর উন্ডপিা কক্ষর। উন্নত সমাজ প্রক্ষতষ্ঠা়ে বোি-বড, উাঁচু-ক্ষেচু, িমডী়ে ও জাক্ষত ত ক্ষবন্ডভদ দূর

করা আবেযক। এই ক্ষবন্ডভদ দূর করন্ডত পারন্ডল সমাজ ও রাষ্ট্রী়ে জীবন্ডে সুখ্ ও সমৃক্ষে ক্ষবরাজ করন্ডব। বলখ্ক

বোিন্ডলাক বলন্ডত বসই বশ্রক্ষণর সম্প্রদা়েন্ডক বুক্ষঝন্ড়েন্ডেে, যারা তথাকক্ষথত আক্ষভজাত- ক্ষবডত ভদ্র সম্প্রদা়ে

কতৃডক বোষন্ডণর ক্ষেকার হ়ে।
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 )
‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর অন্তক্ষেডক্ষহত বিবয উন্ডপক্ষিত মােুষন্ডদর সান্ডথ সমান্ডজর উপরতলার

মােুন্ডষর কাাঁন্ডি কাাঁি ক্ষমক্ষলন্ড়ে কাজ করার ক্ষবষ়েক্ষিই উদ্দীপন্ডক পক্ষরসু্ফি হন্ড়েন্ডে।

বশ্রক্ষণক্ষবভাজে কন্ডর মােুষন্ডদর ক্ষবভি করা মান্ডে কাযডকর শ্রমেক্ষিন্ডকই ক্ষবভাজয করা। এন্ডত বদন্ডের সামক্ষগ্রক

উন্ন়েে কমডকাণ্ডই বযাহত হ়ে। তাই বদন্ডের উন্ন়েন্ডের স্বান্ডথডই সকল মােুন্ডষর বশ্রক্ষণ-বন্দ্ব উন্ডপিা কন্ডর এক

হন্ড়ে কাজ করা উক্ষচত। ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধ সমাজ যান্ডদর উন্ডপিার দৃক্ষিন্ডত বদন্ডখ্, তান্ডদর

উপরই আমান্ডদর দে আো েক্ষি ক্ষেভডর করন্ডে বন্ডল প্রাবক্ষন্ধক মত প্রকাে কন্ডরন্ডেে।

উদ্দীপন্ডকর বপৌরসভার বচ়োরমযাে আকবর বহান্ডসে প্রাবক্ষন্ধন্ডকর মন্ডতা একই মােক্ষসকতাসম্পন্ন মােুষ।

ক্ষতক্ষেও সমান্ডজর ক্ষেচু বশ্রক্ষণর মােুষন্ডদর উন্ডপিার দৃক্ষিন্ডত বতা বদন্ডখ্েই ো বরাং গুরুত্ব ক্ষদন্ড়েই তান্ডদর সান্ডথ

বমন্ডেে। ক্ষতক্ষে সুক্ষবিাবক্ষিত এসব মােুন্ডষর সুখ্-দুঃন্ডখ্র সাথী। তান্ডদর সান্ডথ কাাঁি ক্ষমক্ষলন্ড়ে রাস্তা সাংস্কার এবাং

েদডমা পক্ষরষ্কান্ডরর কাজ কন্ডরে। ক্ষতক্ষে একজে বচ়োরমযাে এবাং পদাক্ষিকারবন্ডলই একজে সমাজকমডী। ক্ষতক্ষে

অেুভব কন্ডরে বয, এই হতভা য মােুষন্ডদর মান্ডঝই ক্ষেক্ষহত রন্ড়েন্ডে সমান্ডজর িেযাত্মক পক্ষরবতডন্ডের মূলেক্ষি।

সুতরাাং উদ্দীপন্ডক ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর মূলবিবয সমাজ ও রান্ডষ্ট্রর িেযাত্মক পক্ষরবতডন্ডে ক্ষেচু

বশ্রক্ষণর মােুষন্ডক সাংযুি করার ক্ষবষ়েক্ষিই গুরুত্বপূণড।

ঘ)

উদ্দীপক ও ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর আন্ডলান্ডক উন্ডপক্ষিত বা ক্ষেচু তলার মােুষন্ডদর সম্পন্ডকড

এিাই স্পি বয, এরাই বদন্ডের আসল েক্ষি।

একক্ষি বদন্ডের  ণতন্ত্র ও উন্ন়েে প্রক্ষতষ্ঠা়ে বোি-বড, উাঁচু-ক্ষেচু, িমড ও জাক্ষত ত ক্ষবন্ডভদ দূর করা আবেযক।

তথাকক্ষথত ক্ষেচু বশ্রক্ষণর মােুষন্ডদর সাংখ্যা বযমে অক্ষিক, সমাজ ও রাষ্ট্র পক্ষরবতডন্ডের মূল েক্ষিও এন্ডদর মান্ডঝই

ক্ষেক্ষহত। ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধ প্রাবক্ষন্ধন্ডকর সামযবাদী মােক্ষসকতা ফুন্ডি উন্ডেন্ডে। প্রবন্ধক্ষিন্ডত

বদন্ডে যু ান্তর আোর মূল েক্ষি সমান্ডজ বারা অবন্ডহক্ষলত তান্ডদর মান্ডঝই রন্ড়েন্ডে বন্ডল প্রাবক্ষন্ধক মত প্রকাে

কন্ডরন্ডেে।

উদ্দীপন্ডকও বদখ্া যা়ে, একজে বম়ের ক্ষহন্ডসন্ডব ক্ষেজ এলাকার জে ন্ডণর জেয কাজ করন্ডত ক্ষ ন্ড়ে আকবর

বহান্ডসে যথাথডই উপলক্ষি করন্ডত বপন্ডরন্ডেে এই ক্ষেচু বশ্রক্ষণর মােুষগুন্ডলাই তার উন্ন়েে কমডকাণ্ড পক্ষরচালোর

মূল ক্ষে়োমক েক্ষি। উপযুডি আন্ডলাচো়ে প্রাবক্ষন্ধন্ডকর সুস্পি ও দৃঢ় বিন্ডবয পক্ষরষ্কার বয, আমান্ডদর এই

উন্ডপক্ষিত মােুষন্ডদর হান্ডতই রন্ড়েন্ডে সমাজ-রান্ডষ্ট্রর িেযাত্মক পক্ষরবতডে সূচোর মূল েক্ষি।
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অেযক্ষদন্ডক, উদ্দীপন্ডকর বপৌরসভার বচ়োরমযাে আকবর বহান্ডসে বপৌরসভার উন্ন়েে কমডকাণ্ড পক্ষরচালো করন্ডত

ক্ষ ন্ড়ে হান্ডত-কলন্ডম বির বপন্ড়েন্ডেে বয, সমান্ডজ ক্ষেচু বন্ডল পক্ষরক্ষচত এসব মােুন্ডষর হান্ডতই রন্ড়েন্ডে সমাজ

পক্ষরবতডন্ডের কাযডকর েক্ষি। তাই প্রবন্ধ ও উদ্দীপন্ডকর আন্ডলান্ডক বাথডহীেভান্ডবই বলা যা়ে, এই উন্ডপক্ষিত বা

হতভা য মােুষগুন্ডলাই আমান্ডদর রাষ্ট্র, সমাজ তথা জাক্ষতর মূলেক্ষি।
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লেন্ডে আসার মাস ক্ষতন্ডেক হন্ডলা, পডান্ডোোর চান্ডপ এ ক্ষদকিা়ে আসাই হ়েক্ষে তােক্ষজন্ডমর। আজ ক্ষবকান্ডল এই
প্রথম বস বিমস েদীর পান্ডড এন্ডলা। েদীর  ক্ষতেীল বরান্ডতর ক্ষদন্ডক বচাখ্ পডন্ডতই দুরন্ত বেেন্ডবর সৃ্মক্ষতক্ষবজক্ষডত
পদ্মাপান্ডডর ক্ষদেগুন্ডলার কথা মন্ডে পন্ডড ব ল। হোৎ লেন্ডের মন্ডতা অতযািুক্ষেক েহর তার কান্ডে বকমে বযে
ক্ষবষাদম়ে মন্ডে হন্ডত লা ল।

কন্ডপাতাি েদ

ক. মাইন্ডকল মিুসূদে দত্ত কত সান্ডল পরন্ডলাক মে কন্ডরে?

খ্. “দুগ্ধ-বরান্ডতারূপী তুক্ষম জন্মভূক্ষম স্তন্ডে”- বযাখ্যা কর।

 . উদ্দীপন্ডকর তােক্ষজন্ডমর সান্ডথ ‘কন্ডপাতাি েদ‘ কক্ষবতার কক্ষবর বকাে ক্ষদকক্ষির সাদৃেয আন্ডে? বযাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকক্ষি ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতার খ্ণ্ডক্ষচত্র মাত্র।”- উক্ষিক্ষির যথাথডতা ক্ষেরূ ণ কর।

উত্তর

ক) মাইন্ডকল মিুসূদে দত্ত ১৮৭৩ সান্ডল পরন্ডলাক মে কন্ডরে।

খ্)

“দুগ্ধ-বরান্ডতারূপী তুক্ষম জন্মভূক্ষম-স্তন্ডে”- বলন্ডত কক্ষব কন্ডপাতাি েদন্ডক জন্মভূক্ষম তথা বাাংলা মান্ড়ের স্তন্ডে

দুন্ডির বরান্ডতারূন্ডপ কল্পো কন্ডরন্ডেে।

কন্ডপাতাি েন্ডদর তীন্ডর কক্ষবর বেেব বকন্ডিন্ডে। এ েন্ডদর সন্ডঙ্গই ক্ষেল কক্ষবর বেেব ক্ষমতাক্ষল। প্রবাসজীবন্ডের

একাক্ষকন্ডত্বর যন্ত্রণা়ে কক্ষব কল্পো়ে বারবার ক্ষফন্ডর যাে তাাঁর মাতৃভূক্ষমর কান্ডে। কন্ডপাতান্ডির স্বি বরাতিারা

কক্ষবর কল্পো়ে বাাংলা মান্ড়ের দুন্ডির বফা়োরা ক্ষহন্ডসন্ডব প্রক্ষতভাত হন্ড়েন্ডে।

 )

আপে মাতৃভূক্ষমর বেেব সৃ্মক্ষত উজ্জ্বল ক্ষবন্ডদে-ক্ষবভূাঁইন্ডকও ম্লাে কন্ডর বদ়ে, উদ্দীপন্ডকর তােক্ষজন্ডমর এমে

অেুভূক্ষত ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতার সাদৃেযপূণড ক্ষদক।

মাতৃভূক্ষম, বেেব, ক্ষপ্র়ে েদী এবাং দুবন্তপো- এই চার ক্ষমন্ডল বয মিুরিণ তার তুলো বকাথাও বেই। আন্ডলা

ঝলমন্ডল েহন্ডরর তারুণয বা বযৌবেও বসই মা়োম়ে বেেন্ডবর ক্ষদেগুন্ডলার কান্ডে তূি। তাইন্ডত আপে ক্ষের

মান্ডঝ সুন্ডখ্-সািন্ডদয সম়ে কাক্ষিন্ড়েও মােুষ সৃ্মতক্ষতকাতর হন্ড়ে পন্ডড। মিুর সৃক্ষতগুন্ডলা বথন্ডকই সুখ্ হাতডান্ডত

চা়ে।
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কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতা়ে কক্ষবর সৃ্মক্ষতকাতরতার আবরন্ডণ অতুু্জ্জ্বল বদেন্ডপ্রম প্রকাক্ষেত হন্ড়েন্ডে। বেেন্ডব

মিুসূদে কন্ডপাতাি েন্ডদর ভীন্ডর, প্রাকৃক্ষতক পক্ষরন্ডবন্ডে বড হন্ড়েন্ডেে। যখ্ে ক্ষতক্ষে িান্ডে বসবাস কন্ডরে, তখ্ে

জন্মভূক্ষমর বেেব বকন্ডোন্ডরর সৃ্মক্ষত তাাঁর মন্ডে কাতরতা জা া়ে। দূন্ডর বন্ডসও ক্ষতক্ষে বেেন্ডবর সৃ্মক্ষতক্ষবজক্ষডত

কন্ডপাতাি েন্ডদর কপকল ধ্বক্ষে শুেন্ডত পাে। উদ্দীপন্ডকর তােক্ষজন্ডমর পক্ষরক্ষস্থক্ষত অন্ডেকিা কক্ষবর। লেন্ডে

অবস্থােকালীে তােজীম বিমস েদীর পান্ডড এন্ডস েদীক্ষির  ক্ষতেীল বরান্ডতর ক্ষদন্ডক তাকান্ডতই সৃ্মক্ষতক্ষবহ্বল

হন্ড়ে পন্ডডে। দুরন্ত বেেন্ডবর সৃ্মক্ষতক্ষবজক্ষডত পদ্মার পান্ডডর ক্ষদেগুন্ডলার কথা তার পন্ডড যা়ে। সুতরাাং বেেন্ডবর

মিুর সমৃক্ষতর কান্ডে উজ্জ্বল ক্ষবন্ডদে ক্ষবভুাঁই হন্ড়ে পন্ডড োে- ‘কন্ডপাতাি েদ‘ কক্ষবতাক্ষির এ বিবযক্ষিই

উদ্দীপন্ডক মৃতড হন্ড়ে উন্ডেন্ডে।

ঘ)
পূণডাঙ্গ ভাব প্রকান্ডের ক্ষবচান্ডর উদ্দীপকক্ষি ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষির খ্ণ্ডক্ষচত্র মাত্র।

প্রবাস জীবন্ডে মােুষ আপে মাতৃভূক্ষমর প্রক্ষত সৃ্মক্ষতকাতর হন্ড়ে পন্ডড। বসই সৃ্মক্ষতগুন্ডলা জন্মভূক্ষমর োো
অেুষন্ডঙ্গর মান্ডঝ আপে অক্ষস্তন্ডত্বর সাজ লীে হন্ড়ে বচান্ডখ্র বকান্ডণ এন্ডস জন্ডম যা়ে। তখ্ে মােুষ আপে বতডমাে
বলন্ড়ে সুন্ডখ্র বা দুঃন্ডখ্র বযমেই বহাক ো বকে, তা বথন্ডক মুি হন্ড়ে বস মৃ্মক্ষত বরামন্থন্ডে প্র়োসী হ়ে।

‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষির মািযন্ডম কক্ষব স্বন্ডদন্ডের জেয হৃদন্ড়ের কাতরতা বঙ্গবাসীন্ডদর কান্ডে বযি কন্ডরে।
প্রবাসজীবন্ডে জন্মভূক্ষমর বেেব-বকন্ডোন্ডরর ববদোক্ষবিুর সৃ্মক্ষত কক্ষবর মন্ডে কাতরতা জা া়ে। কন্ডপাতািও বযে
একই বপ্রমভান্ডব তাাঁন্ডক স্বন্ডেন্ডহ স্মরণ কন্ডর। অেযক্ষদন্ডক উদ্দীপন্ডক শুিু কন্ডপাতাি েদ সন্ডেিক্ষির প্রথম
অিন্ডকর ভাবক্ষি এন্ডসন্ডে। উদ্দীপন্ডকর তােক্ষজম আন্ডলা ঝলমন্ডল অতযািুক্ষেক লেে েহন্ডর বথন্ডকও বেেন্ডবর
সৃ্মক্ষতন্ডত ভারাক্রান্ত হন্ড়ে উন্ডেন্ডে। বিমস েদীর বরাত বদন্ডখ্ তার পদ্মাপান্ডডর দুরন্ত ক্ষদেগুন্ডলার কথা মন্ডে
পন্ডডন্ডে। আর বস ববদো়ে কাতর হন্ড়ে পন্ডডন্ডে।

উদ্দীপক ও ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষি পযডান্ডলাচো করন্ডল বদখ্া যা়ে, কন্ডপাতাি েদ কক্ষবতাক্ষি চতুদডেপদী
কক্ষবতা। এর প্রথম অিন্ডক রন্ড়েন্ডে ভান্ডবর প্রবতডো এবাং পরবতডী ষিন্ডক রন্ড়েন্ডে ভান্ডবর পক্ষরণক্ষত। তন্ডব
উদ্দীপক  দযাাংেিুকুর ভাব একক্ষিই। ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষির ভান্ডবর প্রবতডো অাংন্ডে রন্ড়েন্ডে প্রবাস
জীবন্ডে বেেব-বকন্ডোন্ডরর ববদো-ক্ষবিুর সৃ্মক্ষতকাতরতা এবাং ভান্ডবর পক্ষরণক্ষত অাংন্ডে রন্ড়েন্ডে আর কখ্ন্ডো ক্ষপ্র়ে
েদক্ষির সান্ডথ বদখ্া হন্ডব ক্ষকো বস অক্ষেশ্চ়েতা ও একক্ষি প্রাথডো, েদক্ষি বযে তাাঁন্ডক স্বন্ডেন্ডহ স্মরণ কন্ডর।
অেযক্ষদন্ডক উদ্দীপন্ডক কক্ষবতাক্ষির প্রথম ভাব প্রবাসজীবন্ডে বেেন্ডবর েদীন্ডকক্ষন্দ্রক কাতর অেুভন্ডবর ক্ষবষ়েক্ষিই
এন্ডসন্ডে। সুতরাাং বযৌক্ষিকভান্ডব বলা যা়ে, উদ্দীপকক্ষি ‘কন্ডপাতাি েদ’ কক্ষবতাক্ষির খ্ণ্ডক্ষচত্র মাত্র।
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গ্রান্ডমর র্ােক্ষপন্ডি ও দুিু বেন্ডলন্ডদর বদন্ডখ্ সু্কন্ডলর েতুে সযার তান্ডদর একক্ষি পাো ার  ডার পরামেড ক্ষদন্ডলে।
অল্পক্ষদন্ডের মন্ডিয সু্কন্ডলর একক্ষি অবযবহৃত কি পাো ান্ডর পক্ষরণত হন্ডলা। েতুে সযান্ডরর তত্ত্বাবিান্ডে ঐসব
বেন্ডলন্ডদর মাক্ষির বযাাংন্ডক জমান্ডো িাকা়ে পাো ার ক্ষবক্ষভন্ন স্বান্ডদর বইন্ড়ে ভন্ডর উেল। িীন্ডর িীন্ডর ওরা সহ গ্রান্ডমর
অন্ডেন্ডক বই পডা়ে আগ্রহী হন্ড়ে উেল।

বই পডা
CHITTAGONG BOARD

ক) প্রমথ বচৌিুরীর সাক্ষহক্ষতযক েদ্মোম কী ক্ষেল?

খ্) ‘পাে করা ও ক্ষেক্ষিত হও়ো এক বস্তু ে়ে’- বুক্ষঝন্ড়ে বলখ্। 

 ) েতুে সযান্ডরর বচতোন্ডবাি ‘বই পডা’ প্রবন্ডন্ধর বকাে বচতোন্ডক সমথডে কন্ডর?- বযাখ্যা কন্ডরা।

ঘ) গ্রান্ডমর বেন্ডলন্ডদর মােক্ষসক পক্ষরবতডন্ডের ক্ষদকক্ষি ‘বই পডা’ প্রবন্ডন্ধর আন্ডলান্ডক ক্ষবন্ডেষণ কন্ডরা।

উত্তর

ক) প্রমথ বচৌিুরীর সাক্ষহক্ষতযক েদ্মোম বীরবল।

খ্)

পাস কন্ডর ক্ষবক্ষভন্ন সাক্ষিডক্ষফন্ডকি অজডে করার মািযন্ডম আমরা একজে ক্ষেক্ষিত মােুষ রূন্ডপ বতক্ষর হন্ডত পাক্ষর।

ক্ষকন্তু প্রকৃত ক্ষেক্ষিত হও়োর জেয বা প্রকৃতরূন্ডপ জ্ঞােী হও়োর জেয এই পাস করা বা এই সাক্ষিডক্ষফন্ডকি

অজডে ই ক্ষেক্ষিত কন্ডর  ন্ডড তুলন্ডত সিম হ়ে। এর জেয ক্ষেন্ডজর মেন্ডক জ্ঞান্ডের আন্ডলা়ে আন্ডলাক্ষকত করন্ডত

হ়ে।

ক্ষকেু ক্ষবষ়ে মুখ্স্থ কন্ডর বা বজন্ডে পাে করা সম্ভব। ক্ষকন্তু ক্ষেক্ষিত হন্ডত হন্ডল বসই ক্ষেক্ষদডি ক্ষবষ়েন্ডক আত্মস্থ কন্ডর

ক্ষেন্ডজর মেন্ডক জাগ্রত করন্ডত হ়ে। মেন্ডক জীবে ও জ ন্ডতর ক্ষদন্ডক জা ান্ডত ো পারন্ডল ক্ষেিা অজডে অসম্ভব।

আবার বয ক্ষেিা ক্ষেিাথডীর মে-মেেন্ডক ক্ষবকক্ষেত করন্ডত পান্ডর ো, তান্ডক প্রকৃত ক্ষেিা বলা যা়ে ো।

বতমক্ষেভান্ডব মন্ডের ক্ষবকাে সাক্ষিত হন্ডল বযক্ষি পাে ো কন্ডরও ক্ষেক্ষিত হন্ডত পান্ডরে। তাই বলা যা়ে পাস করা

এবাং মন্ডের ক্ষদক বথন্ডক ক্ষেক্ষিত হও়ো এক কথা ে়ে।
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 )
উদ্দীপন্ডকর েতুে সযান্ডরর উপলক্ষি বা বচতোন্ডবান্ডির সান্ডথ বই পডা প্রবন্ডন্ধর লাইন্ডেক্ষর প্রক্ষতষ্ঠার বচতো
একই সূন্ডত্র  াাঁথা।
আক্ষথডক ক্ষকাংবা মােক্ষসক বয বকান্ডো উন্নক্ষতর জেয জ্ঞাে লাভ অতযন্ত জরুক্ষর। আর জ্ঞাে লান্ডভর জেয পডন্ডত
হন্ডব বই, করন্ডত হন্ডব সাক্ষহতযচচডা। একমাত্র সাক্ষহতযচচডা়ে আমান্ডদর মন্ডের ক্ষবকােন্ডক উৎকৃি করন্ডত পান্ডর।
তারাই প্রকৃত অন্ডথড উন্নক্ষত লাভ কন্ডর যারা সু্কন্ডলর বাইন্ডর ক্ষেজস্ব উন্ডদযান্ড ক্ষেিা অজডে কন্ডর।
‘বই পডা’ প্রবন্ডন্ধ বদখ্া যা়ে, বই সাংগ্রহ ও সাংরিন্ডণ এবাং জ্ঞাে ক্ষবতরন্ডণর একমাত্র উপা়ে লাইন্ডেক্ষর  ন্ডড
বতালা। লাইন্ডেক্ষর অন্ডেকিা মন্ডের হাসপাতান্ডলর মন্ডতা। তা মেন্ডক পক্ষরচযডা কন্ডর। বস কারন্ডণ সু্কল-কন্ডলন্ডজর
বচন্ড়ে বলখ্ক লাইন্ডেক্ষরন্ডক ববক্ষে গুরুত্ব ক্ষদন্ড়েন্ডেে। সুক্ষেক্ষিত হও়োর জেয স্বক্ষেক্ষিত হন্ডত হন্ডব। আর এজেয
লাইন্ডেক্ষরই একমাত্র ভরসা। বকান্ডো সু্কল-কন্ডলজ একজে ক্ষেিাথডীন্ডক বয ক্ষেিা ক্ষদন্ডত পান্ডর ো বস ক্ষেিা
একজে ক্ষেিাথডী লাইন্ডেক্ষরর মািযন্ডম সি়ে করন্ডত পান্ডর। উদ্দীপন্ডকর েতুে সযার তাাঁর োত্রন্ডদর একক্ষি
পাো ার  ডার পরামেড বদে। োত্ররা ক্ষেন্ডজন্ডদর জমান্ডো িাকা ক্ষদন্ড়ে সু্কন্ডলর একক্ষি অবযবহৃত কন্ডি পাো ার
বতক্ষর কন্ডর। আদেড ক্ষেিক বন্ডলই ক্ষতক্ষে তাাঁর োত্রন্ডদর বুক্ষঝন্ড়েন্ডেে বয, অথড সি়ে কন্ডর সম্পদোলী হও়োর
বচন্ড়ে পাো ার  ন্ডড বতালাই অক্ষিক জরুক্ষর। তাই েতুে সযান্ডরর বচতোন্ডবাি ‘বই পডা’ প্রবন্ডন্ধর লাইন্ডেক্ষর
 ন্ডড বতালার বচতোন্ডক সমথডে কন্ডর বন্ডল আক্ষম মন্ডে কক্ষর।
ঘ)

গ্রান্ডমর র্ােক্ষপন্ডি ও দুিু বেন্ডলন্ডদর মােক্ষবক পক্ষরবতডন্ডের ক্ষবষ়েক্ষি বই পডা প্রবন্ডন্ধ লাইন্ডেক্ষরর সুফল ও
প্রন্ড়োজেী়েতা ক্ষদকক্ষি স্পিভান্ডব ক্ষেন্ডদডে কন্ডর।
প্রন্ডতযক োত্র তথা প্রন্ডতযক মােুন্ডষর জেয লাইন্ডেক্ষরর গুরুত্ব অপক্ষরসীম। কারণ লাইন্ডেক্ষরর বইগুন্ডলান্ডত
সাংরক্ষিত থান্ডক যু -যু ান্ডন্তর ক্ষচন্তা, সািো আর সৃজেেীল কীক্ষতড। বই পডা প্রবন্ডন্ধ বলা হন্ড়েন্ডে, লাইন্ডেক্ষরর
মূল সাথডকতা ও প্রন্ড়োজেী়েতা হাসপাতান্ডলর বচন্ড়ে ক্ষকেু কম ে়ে। বকেো লাইন্ডেক্ষর আমান্ডদর
মেমােক্ষসকতার উন্নক্ষত ও মন্ডোজ ন্ডতর পক্ষরবতডন্ডের বশ্রষ্ঠ বিত্র। মেন্ডক সন্ডতজ, সুস্থ ও সবল রাখ্ার জেয,
মে বা আত্মার তুক্ষির জেয বই পডা দরকার। বই বকবল জ্ঞাে লান্ডভ সহা়েক ে়ে, বই মােুষন্ডক উদারতা,
মহত্ব, ক্ষবে়ে, সহন্ডযাক্ষ তা, সহােুভূক্ষত, িমা ইতযাক্ষদ মােক্ষবক গুণাবক্ষল অজডে করন্ডত অেুপ্রাক্ষণত কন্ডর।
মােুন্ডষর  তােু ক্ষতক ক্ষচন্তা, িমডান্ধতা, অন্ধ ক্ষবোস, কুসাংস্কার দূর কন্ডর সুখ্-োক্ষন্তম়ে পক্ষরবার তথা সমাজ
 েন্ডে ক্ষেিকও হাসপাতান্ডলর ভূক্ষমকা পালে কন্ডর।
উদ্দীপন্ডক গ্রান্ডমর ক্ষবদযালন্ড়ে  ন্ডড ওো পাো ার বথন্ডক বই ক্ষেন্ড়ে পন্ডড ক্ষবজ্ঞাে ও সাক্ষহন্ডতযর ক্ষবষ়েগুন্ডলান্ডত
জ্ঞাে অজডে কন্ডর গ্রান্ডমর োত্ররা ক্ষেন্ডজন্ডদর জ্ঞান্ডের সৃ্পহা বক আন্ডরা ক্ষবকক্ষেত করন্ডত পারন্ডে। এন্ডত তান্ডদর
মােক্ষসকতার পক্ষরবতডে বযমে হন্ডি ক্ষেক বতমেই ক্ষবক্ষভন্ন মােক্ষবক গুণাবলী ক্ষবকান্ডেও এই বই তথা লাইন্ডেক্ষর
সহা়েক ভূক্ষমকা পালে করন্ডে। কান্ডজই মােুন্ডষর মে-মােক্ষসকতার উন্নক্ষত সািন্ডে পাো ার বা লাইন্ডেক্ষরর
ভূক্ষমকা অসীম।
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বসাহা ী অন্ডেক বের িন্ডর কাজ করন্ডে বরেমা খ্াতুন্ডের বাসা়ে। সাংসান্ডরর সমস্ত কাজ বস ক্ষেষ্ঠার সান্ডথ কন্ডর
যান্ডি। আজ বাক্ষডন্ডত ক্ষবন্ডদে বথন্ডক অন্ডেক বমহমাে আসন্ডব তাই সকাল বথন্ডক বসাহা ীন্ডক রান্না করন্ডত হন্ডি।
রান্না়ে ঝাল- মসলা ববক্ষে হও়ো়ে বমহমান্ডের বখ্ন্ডত একিু অসুক্ষবিা হ়ে। এন্ডত বরেমা খ্াতুে বরন্ড বসাহা ীন্ডক
ঘর বথন্ডক ববর কন্ডর বদ়ে। বসাহা ীন্ডক রাস্তা়ে দাাঁক্ষডন্ড়ে কাাঁদন্ডত বদন্ডখ্ পান্ডের বাক্ষডর সুরাই়ো বােু তান্ডক আশ্র়ে
বদ়ে।

কাকতাডু়ো

ক. বুিা বুন্ডকর বভতর কী িন্ডর বরন্ডখ্ন্ডে?

খ্. ‘বতান্ডক বদন্ডখ্ই বুঝন্ডত পারক্ষে বদেিা স্বািীে হন্ডব’- আক্ষলর একথা বলার কারণ কী?

 . উদ্দীপন্ডকর বসাহা ীর সান্ডথ ‘কাকতাডু়ো’ উপেযান্ডসর ফুলকক্ষলর সাদৃেযপূণড ঘিোবক্ষল বণডো কান্ডরা।

ঘ. ঘিো ত সাদৃেয থাকন্ডলও সুরাই়ো বােু ‘কাকতাডু়ো’ উপেযান্ডসর বুিা চক্ষরন্ডত্রর সাথডক প্রক্ষতক্ষেক্ষি হন্ড়ে উোন্ডত

পান্ডরক্ষে? মূলযা়েে কন্ডরা।

উত্তর

ক) বুিা বুন্ডকর বভতর মুক্ষিযুে িন্ডর বরন্ড ন্ডে।

খ্)

বুিার স্বািীেতার বচতো ও বদোত্মন্ডবান্ডির ক্ষদকক্ষি ক্ষবন্ডবচো়ে আক্ষল প্রন্ডনাি কথাক্ষির অবতারণা কন্ডরন্ডে।

পাক্ষকস্তাক্ষে হাোদার বাক্ষহেীর বাঙাক্ষলর ওপর চালান্ডো েৃোংস হতযা এবাং ধ্বাংসযন্ডজ্ঞর ক্ষবরুন্ডে বুিার মন্ডতা

ক্ষকন্ডোর রুন্ডখ্ দাাঁডা়ে। এিা বদন্ডখ্ আক্ষলর মন্ডতা মুক্ষিন্ডযাোরা বদে স্বািীন্ডে আরও ববক্ষে উৎসাহী ও সাহসী

হ়ে। বুিান্ডক ক্ষেন্ডজর েক্ষি মন্ডে কন্ডর আক্ষল প্রন্ডনাি উক্ষিক্ষি কন্ডর।

 )

অমােক্ষবক ক্ষেযডাতন্ডের ক্ষেকার হও়োর ক্ষদক বথন্ডক উদ্দীপন্ডকর বসাহা ীর সান্ডথ কাকতাডু়ো উপেযান্ডসর

ফুলকক্ষলর সাদৃেয ক্ষেক্ষমডত হ়ে।

‘কাকতাডু়ো’ উপেযান্ডসর ফুলকক্ষল  াাঁন্ড়ের রাজযকার কমাোন্ডরর বাক্ষডন্ডত  ৃহকমডীর কাজ কন্ডর। একক্ষদে

রাজাকান্ডরর বাক্ষডন্ডত আগুে লা ন্ডল রাজাকার ফুলকক্ষলন্ডক ক্ষপক্ষিন্ড়ে বাক্ষড বথন্ডক তাক্ষডন্ড়ে বদ়ে। তার িারণা

কান্ডজর বমন্ড়েক্ষির অসতকডতার কারন্ডণই বাক্ষডন্ডত আগুে লান্ড । ক্ষবো বদান্ডষ ফুলকক্ষলন্ডক ক্ষেযডাক্ষতত হন্ডত হ়ে

রাজাকান্ডরর হান্ডত।
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উদ্দীপন্ডকর বসাহা ীও বরেমা খ্াতুন্ডের বাক্ষডন্ডত  ৃহকমডীর কাজ কন্ডর। সাংসান্ডরর যাবতী়ে কাজ তান্ডকই

সম্পাদে করন্ডত হ়ে। বাক্ষডন্ডত বমহমাে আসার কারন্ডণ তার কাজও ববন্ডড যা়ে। অসতকডতাবেত রান্না়ে ঝাল

ববক্ষে হও়ো়ে বসাহা ীন্ডক ঘর বথন্ডক ববর কন্ডর বদ়ে বরেমা খ্াতুে। আন্ডলাচয উপেযান্ডসর ফুলকক্ষলও এমে

ক্ষেযডাতন্ডের ক্ষেকার হ়ে।

ক্ষবো বদান্ডষ বয বকান্ডো োক্ষস্ত তান্ডদর মাথা বপন্ডত ক্ষেন্ডত হ়ে। এ ক্ষদক বথন্ডক উদ্দীপন্ডকর বসাহা ীর সান্ডথ

‘কাকতাডু়ো’ উপেযান্ডসর ফুলকক্ষলর সাদৃেয আন্ডে।

ঘ)

অসহান্ড়ের প্রক্ষত সহমক্ষমডতা প্রদেডন্ডের ক্ষদক বথন্ডক উদ্দীপন্ডকর সুরাই়ো রােুর সান্ডথ বুিার সাদৃেয থাকন্ডলও

বুিা চক্ষরত্র আরও অন্ডেক ববক্ষে সাথডক।

‘কাকতাডু়ো’ উপেযান্ডসর বুিা বাাংলান্ডদন্ডের ক্ষকন্ডোর মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর প্রক্ষতক্ষেক্ষি। উপেযান্ডস প্রথন্ডম তান্ডক

আমরা স্বািীেভান্ডব গ্রান্ডম ঘুন্ডর ববডান্ডো আত্মপ্রতয়েী বালক ক্ষহন্ডসন্ডব বদখ্ন্ডত পাই। এোডা সমন্ড়ের পি

পক্ষরবতডন্ডে বস হন্ড়ে ওন্ডে সাহসী মুক্ষিন্ডযাো।

উদ্দীপন্ডকর সুরাই়ো বােুন্ডক আমরা বদক্ষখ্ সহােুভুক্ষতসম্পন্ন চক্ষরত্র ক্ষহন্ডসন্ডব। পান্ডের বাক্ষডর বরেমা খ্াতুন্ডের

 ৃহকমডী রাস্তা়ে কাাঁদন্ডত বদন্ডখ্ তান্ডক আশ্র়ে বদ়ে। বরেমা বােু বযখ্ান্ডে বসাহা ীন্ডক সামােয ভুন্ডলর কারন্ডণ

বাক্ষড বথন্ডক ববর ক্ষদন্ড়েন্ডে, বসখ্ান্ডে সুরাই়ো বােু তার ভুন্ডলর কারন্ডণ বাক্ষড বথন্ডক ববর কন্ডর ক্ষদন্ড়েন্ডে, বসখ্ান্ডে

সুরাু্ই়ো বােু তার ক্ষদন্ডক সহন্ডযাক্ষ তার হাত বাক্ষডন্ড়েন্ডে।

কাকতাডু়ো উপেযান্ডসর বুিা এক সাহসী ক্ষকন্ডোর মুক্ষিন্ডযাে। তার সাহক্ষসকতা অতুলেী়ে ও ক্ষেঃসন্ডদন্ডহ

প্রেডসেী়ে। বুিা উপেযান্ডসর প্রথন্ডম েন্নোডা জীবে যাপন্ডেই আমান্ডদর সামন্ডে উন্ডে এন্ডসক্ষেল। ক্ষকন্তু

উপেযান্ডসর সাক্ষবডক বপ্রিাপন্ডি আমরা তান্ডক সাহসী মুক্ষিন্ডযাে ক্ষহন্ডসন্ডব বদখ্ন্ডত পাই। অকুন্ডতাভ়ে বুিা বদন্ডের

জেয যুন্ডে োন্ডম। তার মন্ডতা মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর অবদান্ডেই আমরা বপন্ড়েক্ষে স্বািীে বদে।  ৃহকমডী ফুলকক্ষলন্ডক

রাজাকার কমাোর বমন্ডর ববর কন্ডর ক্ষদন্ডল বুিা তান্ডক সান্তো বদ়ে, িতস্থান্ডে লা ান্ডোর জেয মলম বদ়ে।

উদ্দীপন্ডকর সুরাই়ো বােু বসাহা ীর পান্ডে দাাঁডান্ডল বুিার মন্ডতা সাহসী বকান্ডো উন্ডদযা ক্ষেন্ডত বদক্ষখ্ ো তান্ডক।

বুিা সামক্ষগ্রকভান্ডব বাাংলান্ডদন্ডের স্বািীেতাকামী মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর প্রক্ষতক্ষেক্ষি, যার বপ্রক্ষিন্ডত সুরাই়ো বােু বুিা

চক্ষরন্ডত্রর সাথডক প্রক্ষতক্ষেক্ষি হন্ড়ে উেন্ডত পান্ডরক্ষে।
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দাক্ষরন্ডদ্রযর কারন্ডণ ক্ষেলুফা ববক্ষে পডান্ডোো করন্ডত পান্ডরক্ষে। এসএসক্ষস পাস কন্ডর বস একক্ষি হাসপাতান্ডলর চতুথড
বশ্রণীর কমডচারী ক্ষহন্ডসন্ডব কাজ কন্ডর। কান্ডজর প্রক্ষত তাাঁর দাক্ষ়েত্বেীলতা বদন্ডখ্ প্রক্ষতষ্ঠাে প্রা়ে সবাই তার প্রোংসা
কন্ডরে। তন্ডব মান্ডঝ মান্ডঝ কান্ডরা কিু কথা শুেন্ডল তার মন্ডে খু্ব দুঃখ্ লান্ড । বস মমডাহত হ়ে।

মমতাক্ষদ
JESSORE BOARD

ক) মমতাক্ষদর ব়েস কত?

খ্) মমতাক্ষদ বলখ্কন্ডদর বাক্ষডন্ডত কাজ ক্ষেন্ড়েন্ডে বকে বুক্ষঝন্ড়ে বলখ্?

 ) উদ্দীপন্ডকর ক্ষেলুফা ও মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর চক্ষরন্ডত্রর সাদৃেযপূণড ক্ষদকক্ষি বযাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপন্ডকর ক্ষবষ়েবস্তু মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর সামক্ষগ্রক ভাবন্ডত িারণ কন্ডর ো।"- যুক্ষি সহকান্ডর উক্ষিক্ষি বযাখ্যা কর।

উত্তর

ক) মমতাক্ষদর ব়েস ২৩ বের।

খ্)
সাংসান্ডরর অভাব বমিান্ডোর জেয মমতাক্ষদ বলখ্ন্ডকর বাক্ষডন্ডত কাজ ক্ষেন্ড়েক্ষেল।

মমতাক্ষদ এক োহ্মণকেযা। স্বামী আর একক্ষি বেন্ডল ক্ষেন্ড়ে তার সাংসার। স্বামীর চার মাস িন্ডর চাকক্ষর বেই।

সাংসান্ডর অভাব অেিন্ডের বদখ্া ক্ষদন্ড়েন্ডে। সাংসার স্বাভাক্ষবক ভান্ডব চলন্ডে ো তাই োহ্মণ ঘন্ডরর বমন্ড়ে পদডা

বফন্ডল উপাজডন্ডের জেয বাইন্ডর এন্ডস বলখ্ন্ডকর বাক্ষডন্ডত কাজ ক্ষেন্ড়েক্ষেল।

 )

কতডবযক্ষেষ্ঠা ও আত্মমযডাদান্ডবান্ডির ক্ষদক বথন্ডক ক্ষেলুফা ও মমতাক্ষদ চক্ষরত্র দুইক্ষি সাদৃেযপূণড।

সমান্ডজ ভারসামযহীেতার কারন্ডণ অন্ডেক সম়ে উচ্চবাংেী়ে মােুন্ডষরা আক্ষথডক বদন্ডেযর ক্ষেকার হন্ডলও

আত্মমযডাদা রিার জেয আপ্রাণ বচিা কন্ডর থান্ডক।
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মমতাক্ষদ  ন্ডল্প মমতাক্ষদ এক োহ্মণকেযা। স্বামী ও একক্ষি বেন্ডল ক্ষেন্ড়ে তার সাংসার। স্বামীর চার মাস িন্ডর

চাকক্ষর বেই। সাংসান্ডরর অভাব দূর করার জেয োহ্মণ ঘন্ডরর বমন্ড়ে হন্ড়েও পদডা বেন্ডল বাইন্ডর এন্ডস অন্ডেযর

বাক্ষডন্ডত কাজ বে়ে। বস অতযন্ত ক্ষেষ্ঠার সান্ডথ ঘরকেযার কাজ কন্ডর। সবাই তার প্রোংসা়ে পিমুখ্। মমতাক্ষদ

তার আত্মযডাদা রিা়ে খু্ব সন্ডচতে।

 ৃহকত্রডীর সম্তােন্ডক বস আদর কন্ডর ক্ষেজ মযডাদা প্রক্ষতষ্ঠার জেয। উদ্দীপন্ডকও আমরা বদখ্ন্ডে পাই, দাক্ষরন্ডদ্রর

কারন্ডণ মাত্র এস.এস.ক্ষস পাস কন্ডরই ক্ষেলুফা হাসপাতান্ডল চতুথড বশ্রক্ষণর কমডচারী ক্ষহন্ডসন্ডব কাজ বে়ে। কান্ডজর

প্রক্ষত একক্ষেষ্ঠতা বদন্ডখ্ সবাই তার প্রোংসা কন্ডর।  ক্ষরব হন্ডলও ক্ষেলুফার মন্ডিয আত্মযডাদান্ডবাি প্রবল। কান্ডরা

কিু কথা শুেন্ডল বস খু্ব মমডাহত হ়ে। এভান্ডবই মােুষ ক্ষহন্ডসন্ডব কতডবযপরা়েণতা ও আত্মযডাদান্ডবাি ক্ষেলুফা ও

মমতাক্ষদন্ডক একই বমরুন্ডত দাাঁড কক্ষরন্ড়েন্ডে।

ঘ)
মমতাম়েী চক্ষরত্র, দাক্ষ়েত্বেীল মা ও উচ্চবাংন্ডের আত্মযডাদান্ডবান্ডির ক্ষদক বথন্ডক উদ্দীপন্ডকর ক্ষবষ়েবস্তু মমতাক্ষদ
 ন্ডল্পর সামক্ষগ্রক ভাব িারণ কন্ডর ো।

কতডবযন্ডবাি, েযা়েপরা়েণতা, মােুষন্ডক সহন্ডজ আপে কন্ডর বেও়ো, ক্ষেন্ডজর বাংে মযডাদা রিা কন্ডর চলা
মােুন্ডষর বমৌক্ষলক মােবী়ে গুণ। এসব গুণ বকবল ক্ষবত্তোলীন্ডদর ে়ে, দক্ষরদ্রন্ডদর মান্ডঝও পক্ষরদৃি হ়ে।

মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর মমতাক্ষদ এক উচ্চবাংেী়ে োহ্মণকেযা। স্বামী সন্তাে ক্ষেন্ড়ে তার একক্ষি সাংসার আন্ডে। চার
মাস িন্ডর স্বামী চাকক্ষর ো থাকা়ে পক্ষরবান্ডরর অথড কি দূর করার জেয মমতাক্ষদ পদডা বেন্ডল বাইন্ডরর মােুন্ডষর
বাক্ষডন্ডত ঘরকেযার কাজ বে়ে। কান্ডজর অতযন্ত আন্তক্ষরকতা ও ক্ষেষ্ঠার পক্ষরচ়ে ক্ষদন্ড়ে মমতাক্ষদ সবার ক্ষপ্র়ে হন্ড়ে
ওন্ডে। আবার তার বেহম়ে মােক্ষসকতার পক্ষরচ়ে পাও়ো যা়ে  ৃহকত্রডীর ক্ষেশুসন্তােন্ডক অকৃক্ষত্রম বেহাদন্ডের
মিয ক্ষদন্ড়ে।

মমতাক্ষদ একজে বেহম়েী মা, ক্ষেন্ডজর স্বামী সন্তান্ডের আহারাক্ষদ়ে বযবস্থাপো অতযন্ত কিসক্ষহষু্ণ। ক্ষেন্ডজর
আত্মমযডাদার রিা়ে মমতান্ডজর স্বামী ত্রুক্ষি ব াপে রান্ডখ্। স্বামী চাকক্ষর হও়োর পর ও পন্ডড  ৃন্ডহ কাজ
োডন্ডত পান্ডরক্ষে মা়োর বন্ধে এর কারন্ডণ। উদ্দীপন্ডক ক্ষেলুফার চক্ষরন্ডত্র আমরা এত গুণ ও ঘিোবলী সািাৎ
পাইো। এখ্ান্ডে বকবল ক্ষেলুফার দাক্ষরদ্রতা, চাকক্ষর করা,কতডবয ক্ষেষ্ঠা ও কান্ডরা কথা়ে বযক্ষথত মন্ডের পক্ষরচ়ে
পাও়ো যা়ে। মমতাক্ষদর মত উচ্চ বাংে, স্বামী সন্তান্ডের দাক্ষ়েত্ব পালে,  ৃহকত্রডীর সন্তােন্ডক বেহ করা, অেয
পক্ষরবারন্ডক মা়োর বন্ধন্ডে জক্ষডন্ড়ে বেও়োর ক্ষচত্র উদ্দীপন্ডক অেুপক্ষস্থত। তাই প্রন্ডনাি উক্ষিক্ষি বযৌক্ষিক।
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ক্ষবন্ড়ের ৬ মাস পর োজমার স্বামী মারা যা়ে। সন্তােহীে োজমা সাংসান্ডরর অভাব আন্ডে বন্ডলই মযডাদাসম্পন্ন োরী
হন্ড়েও কক্ষবর সান্ডহন্ডবর বাক্ষডন্ডত কাজ বে়ে। কক্ষবর সান্ডহন্ডবর মাতৃহারা ক্ষেশুর সন্তাে রক্ষে ও রাোন্ডক োজমা
সন্তােন্ডেন্ডহ লালে পালে কন্ডর। কক্ষবর সান্ডহন্ডবর সাংসার এই স্ব ড সুখ্ এন্ডে ক্ষদন্ড়েন্ডে োজমা।

মমতাক্ষদ
BARISAL BOARD

ক)  ৃহকন্ডমড মমতাক্ষদ মাইন্ডে কত িাকা ক্ষেক করা হন্ড়েক্ষেল?

খ্) "ববক্ষে আস্কারা ক্ষদও ো। জ্বাক্ষলন্ড়ে মারন্ডব।"- বযাখ্যা কর।

 ) উদ্দীপন্ডকর োজমা 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর বকাে চক্ষরন্ডত্রর প্রক্ষতিক্ষব? বযাখ্যা কর।

ঘ) “উদ্দীপন্ডকর কক্ষবর সান্ডহন্ডবর পক্ষরবান্ডর স্ব ড সুখ্ এন্ডে ক্ষদন্ডত োজমার বয ভূক্ষমকা ক্ষেল তা মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর

মূলভাবন্ডক িারণ কন্ডর”। - বযৌক্ষিক মতামত দাও।

উত্তর
ক)  ৃহকন্ডমড মমতাক্ষদর মাইন্ডে পন্ডের িাকা ক্ষেক হন্ড়েক্ষেল।

খ্)
'ববক্ষে আস্কারা ক্ষদও ো, জ্বাক্ষলন্ড়ে মারন্ডব- মা মমতাক্ষদন্ডক  ল্প কথন্ডকর দুরন্তপো ও চিলতার কারন্ডণ একথা

বলন্ডলে।

মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর কথক স়োং বলখ্ক।  ন্ডল্পর কথক বেন্ডলন্ডবলা়ে খু্ব দুরন্ত আর চিল ক্ষেন্ডলে। ক্ষতক্ষে সারাক্ষদে

কথা বলন্ডত পারন্ডতে। মমতাক্ষদর সান্ডথ তার ভান্ডলা ভাব হ়ে। তাই  ল্প কথন্ডকর মা কথন্ডকর দুরন্তপো ও

চিলতার কারন্ডণ মমতাক্ষদন্ডক ববক্ষে আস্কারা ক্ষদন্ডত ক্ষেন্ডষি কন্ডরে।

 )

উদ্দীপন্ডকর োজমা 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদ চক্ষরন্ডত্রর প্রক্ষতিক্ষব।

উদ্দীপন্ডক োজমা এবাং 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদ দুজেই অন্ডেযর সাংসান্ডর কাজগুন্ডলা এবাং মােুষগুন্ডলান্ডক

আপে কন্ডর ক্ষেন্ড়েন্ডে। তাই তারা এন্ডক অপন্ডরর প্রক্ষতিক্ষব।
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উদ্দীপন্ডকর স্বামীহারা োজমা অভান্ডবর তাডো়ে মযডাদাসম্পন্ন োরী হন্ড়েও কক্ষবর সান্ডহন্ডবর বাসা়ে কাজ বে়ে।

োজমা কক্ষবর সান্ডহন্ডবর মাতৃহারা ক্ষেশুসন্তাে রক্ষে ও রাোন্ডক মাতৃন্ডেন্ডহ লালে পালে কন্ডর। কক্ষবর সান্ডহন্ডবর

সাংসান্ডর স্ব ড সুখ্ এন্ডে বদ়ে। অেুরূপ ঘিো়ে 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর চক্ষরন্ডত্রর প্রকােমাে। মমতাক্ষদ

বাক্ষডর সব মােুন্ডষর মে জ়ে কন্ডর তার কান্ডজর মািযন্ডম এবাং সবাইন্ডক আপে কন্ডর বে়ে। এভান্ডব োজমা

এবাং মমতাক্ষদ উভ়েই এন্ডক অপন্ডরর প্রক্ষতরূপ ক্ষহন্ডসন্ডব অবস্থাে কন্ডর।

ঘ)

উদ্দীপন্ডক কক্ষবর সান্ডহন্ডবর পক্ষরবান্ডরর স্ব ড সুখ্ এন্ডে ক্ষদন্ডত োজমার ভূক্ষমকা মমতাক্ষদর ভূক্ষমকার অেুরূপ ক্ষেল
বন্ডল তা  ন্ডল্পর সমগ্র মূলভাব বক িারণ কন্ডর।
মােুন্ডষর প্রিাে ববক্ষেিয হল মেুষযত্ব বা মােক্ষবকতার। মােক্ষবকতার বন্ডল মােুষ অন্ডেযর কাে বথন্ডক শ্রো ও
ভান্ডলাবাসা পা়ে। মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর মমতার চক্ষরন্ডত্র এই মােক্ষবকতার পক্ষরচ়ে পাও়ো যা়ে।
উদ্দীপন্ডক বদখ্ন্ডত পাই োজমা কক্ষবর সান্ডহন্ডবর এবাং পক্ষরবান্ডরর কাজগুন্ডলান্ডক আপে কন্ডর ক্ষেন্ড়েন্ডে। কক্ষবর
সান্ডহন্ডবর পক্ষরবান্ডরর সদসযরাও োজমা বক আপে কন্ডর ক্ষেন্ড়েন্ডে মােক্ষবকতার খ্াক্ষতন্ডর। োজমার এই
আন্তক্ষরক ভূক্ষমকা আমরা খু্াঁন্ডজ পাই মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর মূলভান্ডব। মমতাক্ষদও অন্ডেযর বাক্ষডন্ডত কাজ বে়ে। বস
তার মক্ষেন্ডবর বাক্ষডর সমস্ত কাজ আন্তক্ষরকতার সান্ডথ সম্পন্ন কন্ডর এবাং বাক্ষডর মােুষগুন্ডলার মে জ়ে কন্ডর
বে়ে।
'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্প মমতাক্ষদ বলখ্ক বক খু্বই আদর যত্ন করত। কান্ডজর ফাাঁন্ডক ভাই-ববান্ডের দুঃখ্সুন্ডখ্র ক্ষবক্ষেম়ে
হত। যার ফন্ডল  ন্ডল্পর মূলভাব ফুন্ডি উন্ডেন্ডে মােক্ষবকতান্ডবাি। উদ্দীপন্ডকর োজমা এবাং কক্ষবর সান্ডহন্ডবর
সন্তাে রক্ষে ও রাোন্ডক আপে সন্তান্ডের বেহ ক্ষদন্ড়ে লালে-পালে কন্ডরন্ডেে। ফন্ডল কক্ষবর সান্ডহন্ডবর পক্ষরবান্ডর
এন্ডসন্ডে স্ব ডসুখ্ । তাই বলা যা়ে, োজমার এই ভূক্ষমকা়ে মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর সমগ্র মূলভাব বক িারণ কন্ডর।
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দুঃসাহসী চারজে মুসা ইোহীম, ক্ষেোত মজুমদার, এম. এ মুক্ষহত ও ও়োসক্ষফ়ো োজক্ষরে। ওন্ডদর স্বপ্ন আকাে
বোাঁ়োর। ওরা ববর হন্ড়েন্ডে ক্ষহমাল়ে জন্ড়ের উন্ডদ্দন্ডেয। অন্ডেক বািা এন্ডসক্ষেল। অন্ডেন্ডকই ওন্ডদর যাও়োিা সমথডে
করক্ষেল ো। ক্ষেল মৃতুযর আেঙ্কা। সবার কথান্ডক অগ্রাহয কন্ডর, বনু্ধর পথ পাক্ষড ক্ষদন্ড়ে, তারা দুজড়েন্ডক জ়ে
কন্ডরন্ডে।

জীবে সঙ্গীত

ক. বীযডবাে েন্ডের অথড কী?

খ্. ’স্বী়ে কীক্ষতড ধ্বজা িন্ডর" বলন্ডত কী ববাঝান্ডো হন্ড়েন্ডে?

 . উদ্দীপন্ডক জীবে-সঙ্গীত" কক্ষবতার বকাে ক্ষদকক্ষি ফুন্ডি উন্ডেন্ডে? বযাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপন্ডক চার দুঃসাহসীর দুজড়েন্ডক জ়ে করা যুক্ষিসঙ্গত।– “জীবে-সঙ্গীত” কক্ষবতা অবল্বনন্ডে ক্ষবন্ডেষণ কর।

উত্তর
ক) বীযডবাে েন্ডের অথড েক্ষিমাে।

খ্)
স্বী়ে কীক্ষতড ধ্বজা িন্ডর’- বলন্ডত ববাঝান্ডো হন্ড়েন্ডে মহাজে মহাজ্ঞােীরা বয মহৎ কাজ কন্ডর ক্ষ ন্ড়েন্ডেে তান্ডদর

বদখ্ান্ডো পন্ডথ চলন্ডত।

সমান্ডজর জ্ঞােী-গুণী মােুষ সব সম়েই অেুকরণী়ে। তান্ডদর চলার পথ আমান্ডদর জেয অবেয লিণী়ে। বস

পথ লি কন্ডর চলন্ডলও আমান্ডদর থাকন্ডত হন্ডব স্বকী়েতা। আমান্ডদর ক্ষেন্ডজর ভান্ডলা কান্ডজর ক্ষেোো উক্ষডন্ড়ে

আমরাও বরণী়ে হন্ডত পাক্ষর।

 )

উদ্দীপন্ডক জীবে-সঙ্গীত’ কক্ষবতার দুবডার অক্ষভযান্ডে ভ়ে ো বপন্ড়ে দৃঢ়তার সান্ডথ সামন্ডে এক্ষ ন্ড়ে চলার ক্ষদকক্ষি

ফুন্ডি উন্ডেন্ডে ।

সভযতার শুরুই হন্ড়েক্ষেল সমাজ সাংসারন্ডক ক্ষভক্ষত্ত কন্ডর। ক্ষকন্তু এ সমান্ডজই মােুষ োো প্রক্ষতবন্ধকতা়ে বভান্ড ।

এ কারন্ডণ সাংসারন্ডক যুেন্ডিত্র বলা হ়ে। মূলত এ যুেন্ডিন্ডত্র সরাসক্ষর ে়ে, বরাং বুক্ষেন্ডকৌেল প্রন্ড়োন্ড 

োক্ষন্তপূণডভান্ডব ক্ষবজ়ে লাভ করন্ডত হ়ে।
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উদ্দীপন্ডকর মুসা ইোহীম, ক্ষেোত মজুমদার, এম.এ. মুক্ষহত ও ও়োসক্ষফ়ো োজক্ষরে আকাে বোাঁ়োর স্বপ্ন

বদন্ডখ্। তারা ক্ষহমাল়ে জ়ে করন্ডত চা়ে। ক্ষকন্তু অন্ডেন্ডকই তান্ডদর এই চাও়োিান্ডক সমথডে কন্ডর ো। তান্ডদর

পন্ডথ অন্ডেক বািা আন্ডস। ক্ষকন্তু তারা সবার কথান্ডক অগ্রাহয কন্ডর সকল বািা অক্ষতক্রম কন্ডর জীবেযুন্ডে জ়েী

হন্ড়েন্ডেে। জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতার কক্ষবও এই জীবেযুন্ডের কথা বন্ডলন্ডেে। কক্ষবর মন্ডত, সাংসার সমরাঙ্গে।

এখ্ান্ডে দৃঢ়ভান্ডব যুে করন্ডত হন্ডব। সাংর োমক রণন্ডিন্ডত্র যুে করন্ডত করন্ডত প্রক্ষতষ্ঠা বপন্ডলই মক্ষহমার সৃক্ষি

হ়ে। তাই বলা যা়ে, উদ্দীপন্ডকর সান্ডথ জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতার কক্ষবর মতামন্ডতর সাদৃেয রন্ড়েন্ডে।

ঘ)

মােবজীবে সমরান্ডঙ্গর েযা়ে। তাই জীবে সঙ্গীত কক্ষবতার আন্ডলান্ডক উদ্দীপন্ডকর চার দুঃসাহসী দুজড়েন্ডক জ়ে

করা যুক্ষিসঙ্গত।

প্রক্ষতমুহূন্ডতড সাংগ্রাম কন্ডর ববাঁন্ডচ থাকন্ডত হ়ে। োোে প্রক্ষতকূলতা ও বািা জীবেন্ডক দুক্ষবডসহ কন্ডর বতান্ডল। ক্ষকন্তু

এন্ডত হতাে হন্ডল চলন্ডব ো। বকেো ক্ষকেুই এখ্ান্ডে সহজলভয ে়ে।

উদ্দীপন্ডকর মুসা ইোক্ষহম, ক্ষেোত মজুমদার, এম এ মুক্ষহত, ও়োসক্ষফ়ো োজরীে আকাে বোাঁ়োর স্বপ্ন বদন্ডখ্ে।

তারা ক্ষহমাল়ে বক জ়ে করন্ডত চা়ে।এই চার দুঃসাহন্ডসর দুজড়েন্ডক জ়ে করার পন্ডথ োোে প্রক্ষতবন্ধকতা

আন্ডস। ক্ষকন্তু তারা দৃঢ় মন্ডোবল ক্ষেন্ড়ে দুজড়ে বক জ়ে কন্ডর। জীবে সঙ্গীত কক্ষবতা়ে কক্ষব দৃঢ় মন্ডোবল ক্ষেন্ড়ে

জীবে যুন্ডে ঝাাঁক্ষপন্ড়ে পডার কথা বন্ডলন্ডে।

মােুষন্ডক পৃক্ষথবীন্ডত লডাই ও সাংগ্রাম কন্ডর ববাঁন্ডচ থাকন্ডত হ়ে। জীবন্ডে বািা ক্ষবঘ্ন, ঘাত-প্রক্ষতঘাত আসন্ডবই।

দৃঢ় মন্ডোবল ক্ষেন্ড়ে এসব সমসযা বমাকান্ডবলা করন্ডত হন্ডব, তন্ডবই আসন্ডব ক্ষবজ়ে। বযমক্ষে ভান্ডব উদ্দীপন্ডকর

চার দুঃসাহসী দৃঢ় মন্ডোবল ক্ষেন্ড়ে দুজড়ে বক জ়ে কন্ডরন্ডে। তারা বকান্ডো বািা-ক্ষেন্ডষি ো বমন্ডে ক্ষহমাল়ে জ়ে

কন্ডরন্ডে। তাই বলা যা়ে, উদ্দীপন্ডকর চার দুঃসাহসীর দুজড়েন্ডক জ়ে করা যুক্ষিসঙ্গত।
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সুমে অতযন্ত দক্ষরদ্র পক্ষরবান্ডরর বেন্ডল। বস বমিাবী োত্র, ক্ষকন্তু পক্ষরবান্ডরর অসিলতা়ে তার বলখ্াপডা বন্ধ হন্ড়ে
যা়ে। পক্ষরবান্ডরর প্রন্ড়োজন্ডে বািয হন্ড়েন্ডে একক্ষি ঘক্ষডর বদাকান্ডে কাজ বে়ে। সুমে বদাকান্ডে যাও়োর পরই ওই
বদাকান্ডের ববচা বকো ক্ষবগুণ ববন্ডড যা়ে। িীন্ডর িীন্ডর বদাকান্ডের মাক্ষলক জক্ষহর এর ক্ষবেস্ত বলাক ক্ষহন্ডসন্ডব জা়ে া
কন্ডর সুমে।

মমতাক্ষদ
COMILLA BOARD

ক) মমতাক্ষদর মাইন্ডে কত ক্ষেক হন্ড়েক্ষেল?

খ্) মমতাক্ষদর পদডা বেন্ডল উপাজডন্ডের জেয বাইন্ডর আসার কারণ বযাখ্যা কর।

 ) উদ্দীপন্ডকর সুমন্ডের দাক্ষ়েত্বন্ডবাি 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর বকাে গুণন্ডক প্রতীকাক্ষ়েত কন্ডর? বযাখ্যা কর।

ঘ) 'মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর আত্মসম্মােন্ডবাি উদ্দীপন্ডকর সুমে এর মন্ডিয প্রকাে বপন্ড়েন্ডে'- মন্তবযক্ষি যথাথডতা

ক্ষবন্ডেষণ কর।

উত্তর
ক) মমতাক্ষদর মাইন্ডে ক্ষেক হন্ড়েক্ষেল ১৫ িাকা।

খ্)
অভান্ডবর তাাঁডো়ে মমতাক্ষদ পদডা বেন্ডল বাইন্ডর এন্ডসন্ডেে।

অভাব সবডভূক, সবড-পদডাহরণকারী। মমতাক্ষদ ক্ষহদু সভযতার সন্ডবডাচ্চ সামাক্ষজক ও িমডী়ে অবস্থাে োহ্মণ ঘন্ডরর

একজে োরী। বতডমান্ডে অভান্ডবর ঘুণন্ডপাকা মমতাক্ষদর সাংসান্ডর বাসা ববাঁন্ডিন্ডে। সম্মাে, ভদ্রতা, লাজ ও

আত্মমযডাদা ক্ষবোেী বসই অভাব বথন্ডক মুক্ষি বপন্ডত মমতাক্ষদ োহ্মণ োরীন্ডদর অন্তঃপুন্ডর থাকার প্রথা ভঙ্গ কন্ডর

বাইন্ডর এন্ডস উপাজডন্ডের বচিা কন্ডরন্ডেে।

 )
উদ্দীপন্ডকর সুমন্ডের দাক্ষ়েত্বন্ডবাি 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর কতডবযকন্ডমড সততা ও দিতার গুণক্ষিন্ডক

প্রতীকাক্ষ়েত কন্ডর।

সমাজ জীবন্ডে মােুষ একান্ত বযক্ষি ত কাজকন্ডমডর মন্ডিযই সীমাবে থান্ডক ো, অন্ডেক দাক্ষ়েত্বপূণড কান্ডজর

সন্ডঙ্গও তান্ডক সাংক্ষেি থাকন্ডত হ়ে। উদ্দীপক ও 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্প এমে দু'জে কতডবযকন্ডমড সৎ ও দি বযক্ষির

পক্ষরচ়ে পাও়ো যা়ে।
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উদ্দীপন্ডকর সুমে অতযন্ত দক্ষরদ্র পক্ষরবান্ডরর বেন্ডল, তাই বস বমিাবী োত্র হও়ো সন্ডত্ত্বও একক্ষি ঘক্ষডর বদাকান্ডে

কাজ বে়ে। বদাকান্ডের প্রক্ষতক্ষি কাজ সুমে খু্ব সাবিােতার সন্ডঙ্গ সম্পন্ন কন্ডর। যার ফন্ডল বদাকাে মাক্ষলক

জক্ষহন্ডরর কান্ডে সুমে ক্ষবেস্ত হন্ড়ে ওন্ডে। 'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদ মযডাদাসম্পন্ন ঘন্ডরর োরী হন্ড়েও সাংসান্ডরর

অভাব দূর করার জেয অপন্ডরর বাক্ষডন্ডত কাজ বে়ে। বস বয ক্ষবষন্ড়ের উপন্ডদে পা়ে পালে কন্ডর, বয ক্ষবষন্ড়ে

পা়ে ো ক্ষেন্ডজর বুক্ষে খ্াক্ষিন্ড়ে সুদরভান্ডব সম্পন্ন কন্ডর।

তার কান্ডজর েৃঙ্খলা ও সততা বদন্ডখ্ বাক্ষডর সবাই খু্ক্ষে। উদ্দীপন্ডকর সুমন্ডের দাক্ষ়েত্বন্ডবাি মমতাক্ষদর এ

ক্ষদকক্ষিন্ডকই প্রতীকাক্ষ়েত কন্ডর।

ঘ)

'মমতাক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর আত্মসম্মােন্ডবাি উদ্দীপন্ডকর সুমন্ডের মন্ডিয বাস্তক্ষবক ই প্রকাক্ষেত হন্ড়েন্ডে।

অভাব মােুষন্ডক মহাে ে়ে, মক্ষর়ো কন্ডর বতান্ডল। অভাব বড গ্লাক্ষেম়ে, যাতোর ও কন্ডির। অভাবগ্রস্ত মােুষ

তাই অভাব বথন্ডক বাাঁচন্ডত অন্ডেক সম়ে োো অসম্ভব ও অস্বাভাক্ষবক কাজ কন্ডর।

উদ্দীপন্ডকর সুমে অতযন্ত দক্ষরদ্র পক্ষরবান্ডরর বেন্ডল। ক্ষকন্তু বস বমিাবী োত্র। পক্ষরবাক্ষরক প্রন্ড়োজন্ডে পন্ডরর

বদাকান্ডে কাজ বে়ে। সুমে অভান্ডবর তাডো়ে বদাকান্ডে কাজ করন্ডত এন্ডলও বস তার আত্মসম্মােন্ডবাি তযা 

কন্ডরক্ষে। তার সততা এবাং কমডদিতাই তার আত্মসম্মােন্ডবান্ডির পক্ষরচ়ে বহে কন্ডর।

'মমতক্ষদ'  ন্ডল্পর মমতাক্ষদ অভান্ডবর তাডো়ে মযডাদাসম্পন্ন ঘন্ডরর োরী হন্ড়েও বলখ্ন্ডকর বাক্ষডন্ডত কাজ বে়ে।

বলখ্ক তান্ডক ক্ষদক্ষদর সম্মাে ও ভান্ডন্ডলাবাসা প্রদাে কন্ডরে। বলখ্ন্ডকর মা তান্ডক কেযাজ্ঞান্ডে 'মা' বন্ডল সন্ড্বনািে

কন্ডরে, যা সম্ভব হন্ড়েন্ডে মমতাক্ষদর আত্মসম্মােন্ডবান্ডির কারন্ডণই। মমতাক্ষদর এই আত্মসম্মােন্ডবািই আমরা

বদখ্ন্ডত পাই উদ্দীপন্ডকর সুমন্ডের চক্ষরন্ডত্র।

সুমেও েত অভান্ডবর মন্ডিয বথন্ডক অন্ডেযর বদাকান্ডের কান্ডজ সততা ও দিতার পক্ষরচ়ে ক্ষদন্ড়েন্ডে। বস বদাকাে

মাক্ষলন্ডকর কান্ডে ক্ষবেস্ততা অজডে কন্ডরন্ডে। তাই মমতাক্ষদ  ন্ডল্পর মমতাক্ষদর আত্মসম্মােন্ডবাি উদ্দীপন্ডকর

সুমন্ডের মন্ডিয প্রকাে বপন্ড়েন্ডে।- উক্ষিক্ষি যথাথড।
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সুমে অতযন্ত দক্ষরদ্র পক্ষরবান্ডরর বেন্ডল। বস বমিাবী োত্র, ক্ষকন্তু পক্ষরবান্ডরর অসিলতা়ে তার বলখ্াপডা বন্ধ হন্ড়ে
যা়ে। পক্ষরবান্ডরর প্রন্ড়োজন্ডে বািয হন্ড়েন্ডে একক্ষি ঘক্ষডর বদাকান্ডে কাজ বে়ে। সুমে বদাকান্ডে যাও়োর পরই ওই
বদাকান্ডের ববচা বকো ক্ষবগুণ ববন্ডড যা়ে। িীন্ডর িীন্ডর বদাকান্ডের মাক্ষলক জক্ষহর এর ক্ষবেস্ত বলাক ক্ষহন্ডসন্ডব জা়ে া
কন্ডর সুমে।

একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল

ক. ঢাকার ক়ে জা়ে া়ে বগ্রন্ডের্ বফন্ডিন্ডে?

খ্. সু্কল খু্লন্ডলও জামীর সু্কন্ডল যান্ডব ো বকে?

 . উদ্দীপন্ডকর ক্ষবষ়েক্ষি েবীে প্রজন্মন্ডক ক্ষকভান্ডব উবুে করন্ডব তা 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচোর আন্ডলান্ডক বযাখ্যা

কর।

ঘ. "উদ্দীপন্ডকর অেেযার কমডকাণ্ড এবাং 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বলক্ষখ্কার প্র়োস এক ও অক্ষভন্ন''- উক্ষিক্ষি

ক্ষবন্ডেষণ কর।

উত্তর

ক) ঢাকার ৬ জা়ে া়ে বগ্রন্ডের্ বফন্ডিন্ডে।

খ্)
সারান্ডদন্ডে হাোদান্ডরর আক্রমন্ডণর আেঙ্কা সু্কল খু্লন্ডলও জামী সু্কন্ডল যান্ডব ো।

১৯৭১সান্ডলর কাল রান্ডত  েহতযা শুরু হও়োর পর বথন্ডক সারান্ডদন্ডে চলন্ডে হাোদারন্ডদর জুলুম-ক্ষেযডাতে।

আবার বস্বরাচারী সরকার সমস্ত সু্কল চালু রাখ্ার ক্ষেন্ডদডে ক্ষদন্ড়েন্ডে। মূলত এর বপেন্ডেও তান্ডদর োেকতামূলক

েীক্ষত ক্ষেল। এিা রুক্ষম ও জামীর বাবা-মা বুঝন্ডত বপন্ডরক্ষেল বন্ডলই ক্ষসোন্ত ক্ষেন্ড়ে বরন্ডখ্ন্ডে বয, সু্কল খু্লন্ডলও

জাক্ষম সু্কন্ডল যান্ডব ো, বাক্ষডন্ডতই পডান্ডোো করন্ডব।

 )

উদ্দীপন্ডকর ক্ষবষ়েক্ষি েবীে প্রজন্মন্ডক বদেরিা়ে আত্মতযান্ড উবুে করন্ডব।

১৯৭১ সান্ডল এন্ডদন্ডে মুক্ষিযুে সাং ক্ষেত হন্ড়েক্ষেল। এ যুন্ডে অসাংখ্য বীর বাঙাক্ষল জীবন্ডের ঝুাঁক্ষক ক্ষেন্ড়ে

হাোদারন্ডদর ক্ষবরুন্ডে লডাই কন্ডরন্ডে। বেষ পযডন্ত লান্ডখ্া বাঙ্গালীর রন্ডির ক্ষবক্ষেম়ে এ বদে স্বািীে হন্ড়েন্ডে।
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'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বলক্ষখ্কার একাত্তন্ডরর রিাি ক্ষদেগুন্ডলার ক্ষচত্র তুন্ডল িন্ডরন্ডেে। পাকহাোদাররা

ক্ষেক্ষবডচান্ডর বাঙ্গালীন্ডদর বাক্ষডঘন্ডর আগুে ক্ষদন্ড়েন্ডে, তান্ডদর হতযা কন্ডর বুক্ষড ঙ্গা়ে ভাক্ষসন্ড়ে ক্ষদন্ড়েন্ডে। অন্ডেক

বুক্ষেজীবীন্ডদর বক্ষদ কন্ডর ক্ষেযডাতে চাক্ষলন্ড়েন্ডে, হতযা কন্ডরন্ডে। বজার কন্ডর পাক্ষকস্তাক্ষে োসকন্ডদর পন্ডি ক্ষববৃক্ষত

আদা়ে কন্ডরন্ডে।ন্ডলক্ষখ্কা তার জীবন্ডে ঝুাঁক্ষক ক্ষেন্ড়ে মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর সহা়েতা কন্ডরন্ডে। এমেক্ষক তার ক্ষেন্ডজর

সন্তাে রুক্ষমন্ডক পযডন্ত বদন্ডের জেয ক্ষচরতন্ডর হাক্ষরন্ড়ে আন্ডেে। বলক্ষখ্কার মন্ডতা হাজান্ডরা োরীর আত্মতযান্ড র

ক্ষবক্ষেমন্ড়ে আমান্ডদর বদে স্বািীেতা অজডে কন্ডরন্ডেে। উদ্দীপন্ডক অেেযা ও একাত্তন্ডরর আহত মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর

বসবা়ে ক্ষেন্ড়োক্ষজত ক্ষেল। বাঙাক্ষল ক্ষেিন্ডের হৃদ়েক্ষবদারক অন্ডেক সৃ্মক্ষত তান্ডক আজও তাক্ষডত কন্ডর।অবসর

সমন্ড়ে ক্ষতক্ষে োক্ষত-োতক্ষেন্ডদর ক্ষেন্ড়ে মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর বসিা আন্ড র কথাগুন্ডলা সৃ্মক্ষতচারণ কন্ডরে। এন্ডত তারা

বদেন্ডপ্রন্ডম উবুে হন্ড়ে বয বকান্ডো তযা স্বীকার করন্ডত পারন্ডব। তাই বলা যা়ে, 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' বত

বক্ষণডত মুক্ষিযুন্ডে বাঙাক্ষলর আত্মতযান্ড র সৃ্মক্ষতচারন্ডণর মত উদ্দীপন্ডক বসক্ষবকার সৃ্মক্ষতচারন্ডণর মিয ক্ষদন্ড়ে েবীে

প্রজন্ম স্বন্ডদেভূক্ষমর রিা়ে সন্ডবডাচ্চ আত্মতযান্ড উবুে হন্ডব ।

ঘ)

স্বািীেতার জেয প্রতযি অবদান্ডের ক্ষদক বথন্ডক অেেযা ও বলক্ষখ্কার প্র়োস এক ও অক্ষভন্ন।

১৯৭১ সান্ডল এন্ডদন্ডের মুক্ষিযুন্ডে অসাংখ্য বাঙাক্ষল োরী পুরুষ প্রতযিভান্ডব অাংেগ্রহণ কন্ডরক্ষেল। তান্ডদর

অক্ষবস্মরণী অবদাে ইক্ষতহান্ডসর পাতা়ে অম্লাে হন্ড়ে আন্ডে। তারা আমান্ডদর বদেন্ডপ্রন্ডমর বপ্ররণার বাক্ষতঘর।

'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বলক্ষখ্কার সৃ্মক্ষতচারন্ডণ মুক্ষিযুন্ডের বাস্তব েক্ষব ফুক্ষিন্ড়ে তুন্ডলন্ডেে। ফুন্ডি উন্ডেন্ডে

মুক্ষিযুন্ডে তার বাস্তব অবদান্ডের কথা। ক্ষতক্ষে এক েহীদ জেেী। স্বন্ডদন্ডের স্বািীেতার জেয একক্ষদন্ডক ক্ষতক্ষে

অকাতন্ডর খ্াদয সামগ্রী ও পরামেড ক্ষদন্ড়ে মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর প্রতযি সহা়েতা কন্ডরন্ডেে। অেযক্ষদন্ডক ক্ষেন্ডজর

প্রাণক্ষপ্র়ে সন্তােন্ডক স্বািীেতার জেয উৎস ড কন্ডরন্ডেে। বতমক্ষে ভান্ডব উদ্দীপন্ডকও বদখ্া যা়ে,বসক্ষবকা অেেযা

একাত্তন্ডর মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর কযান্ডম্প যুোহতন্ডদর ক্ষেঃস্বাথডভান্ডব বসবা কন্ডরন্ডেে।অেেযা মুক্ষিযুন্ডে বসই

হৃদ়েক্ষবদারক সৃ্মক্ষত োক্ষত-োতক্ষেন্ডদর বোোে, বযে এই েতুে প্রজন্ম বদেন্ডপ্রন্ডমর বযন্ডকান্ডো আত্মতযান্ড 

ক্ষেন্ডবক্ষদত হন্ডত পান্ডর।
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'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বলক্ষখ্কার বদে মুক্ষির জেয তার সবডেক্ষি প্রন্ড়ো কন্ডরক্ষেন্ডলে। ক্ষেন্ডজর প্রান্ডণর

সন্তােন্ডক স্বািীেতার জেয উৎস ড কন্ডরক্ষেন্ডলে। উদ্দীপন্ডকর বসক্ষবকা অেেযাও মুক্ষিযুন্ডে আহতন্ডদর বসবা়ে

আত্মক্ষেন্ডবক্ষদত ক্ষেন্ডলে।আবার েতুে প্রজন্ডন্মর বকউ বসই তযান্ড র কাক্ষহেী বোোন্ডোর মািযন্ডম তান্ডদর মন্ডিয

বদেন্ডপ্রন্ডমর অভাব উজ্জীক্ষবত করন্ডত প্রভাবক ক্ষহন্ডসন্ডব ভূক্ষমকা পালে করন্ডেে। এ বপ্রক্ষিন্ডত বলা যা়ে,

বদেমাতৃকার স্বািীেতার জেয ''উদ্দীপন্ডকর অেেযার কমডকাণ্ড এবাং 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বলক্ষখ্কার

প্র়োস এক ও অক্ষভন্ন''-উক্ষিক্ষি যথাথড।
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“ভৃতয চক্ষডল উন্ডির পৃন্ডষ্ঠ উমর িক্ষরল রক্ষে,
মােুন্ডষর স্বন্ড ড তুক্ষল়ো িক্ষরল িুলা়ে োক্ষমন্ডলা েেী।
আরাম সুন্ডখ্র, মােুষ হই়ো ক্ষেন্ডত মােুন্ডষর বসবা।
ইসলাম বন্ডল, সকন্ডল সমাে, বক বড িুদ্র বকবা।”

উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে
DINAJPUR BOARD

ক) আমরা কত আো েক্ষিন্ডক উন্ডপিা কন্ডর আসক্ষে?

খ্) ববািে বাাঁক্ষেন্ডত সুর বদও়ো বলন্ডত কী ববাঝান্ডো হন্ড়েন্ডে।

 ) উদ্দীপন্ডক 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর বয ভাবক্ষি ফুন্ডি উন্ডেন্ডে তা বযাখ্যা কন্ডরা।

ঘ) উদ্দীপকক্ষি 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর মূলভাব এর আাংক্ষেক রূপা়েণ মাত্র- মূলযা়েে কন্ডরা।

উত্তর
ক) আমরা দে আো েক্ষি বক উন্ডপিা কন্ডর আসক্ষে।

খ্)
ববািে বাাঁক্ষেন্ডত সুর বদও়ো বলন্ডত মােুন্ডষর মন্ডিয ববাি জাক্ষ ন্ড়ে বতালার আহ্বােন্ডক ববাঝান্ডো হন্ড়েন্ডে।

বলখ্ক ববািে বাাঁক্ষেন্ডত সুর ক্ষদন্ড়ে আমান্ডদর মন্ডিয ববাি জাক্ষ ন্ড়ে তুলন্ডত বচন্ড়েন্ডেে। আমরা যক্ষদ সমান্ডজর

পক্ষতত, চোল, বোিন্ডলাক ভাইন্ডদর বুন্ডক বিন্ডে আপে কন্ডর ক্ষেন্ডত পাক্ষর এবাং সম্মান্ডে তান্ডদরন্ডক আমান্ডদর

কাতান্ডর োক্ষমল করন্ডত পাক্ষর তন্ডব পৃক্ষথবীবাসী আমান্ডদর সম্মান্ডের বচান্ডখ্ বদখ্ন্ডব। প্রাবক্ষন্ধক ববািে বাাঁক্ষেন্ডত

সুর ক্ষদন্ড়ে আমান্ডদর মন্ডিয এই ববাি জা ান্ডত বচন্ড়েন্ডেে।

 )
উদ্দীপন্ডক উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে প্রবন্ডন্ধর ‘সামযবাদী ভাবক্ষি’ ফুন্ডি উন্ডেন্ডে।

কাজী েজরুল ইসলান্ডমর বলখ্া সামযবাদী মােক্ষসকতার পক্ষরচ়ে ফুন্ডি উন্ডেন্ডে। ক্ষতক্ষে এমে একক্ষি সমান্ডজর

স্বপ্ন বদখ্ন্ডতে, বযখ্ান্ডে জাক্ষতন্ডভদ, িমডন্ডভদ, সমাজন্ডভদ বলন্ডত ক্ষকেুই থাকন্ডব ো। সবাই সমাে অক্ষিকার

বভা করন্ডব।
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উদ্দীপন্ডকর কক্ষবতাাংন্ডেও আমরা বদখ্ন্ডত পাই সামযবান্ডদর ক্ষচত্র। বযখ্ান্ডে ভৃতযন্ডক উন্ডির ক্ষপন্ডে চক্ষডন্ড়ে ওমর

উন্ডির রক্ষে িন্ডর বিন্ডে ক্ষেন্ড়ে যান্ডি। এখ্ান্ডে ইসলান্ডমর সামযবাদী ক্ষচত্র ফুন্ডি উন্ডেন্ডে। উদ্দীপন্ডকর কক্ষবর মন্ডতা

কাজী েজরুল ইসলাম ও একক্ষি বোষণহীে সামযবাদী সমান্ডজর স্বপ্ন বদখ্ন্ডতে। বযখ্ান্ডে বকউ কান্ডরা উপর

কতৃডত্ব করন্ডব ো, ক্ষেযডাতে করন্ডব ো। বকউ বকান্ডো রকম ববষন্ডমযর ক্ষেকার হন্ডব ো। ক্ষতক্ষে তার প্রবন্ডন্ধ

উদ্দীপন্ডকর সামযবান্ডদর মন্ডতাই সামযবাদী বচতো প্রকাে কন্ডরন্ডেে।

ঘ)

তথাকক্ষথত 'বোিন্ডলাক সম্প্রদান্ড়ের' প্রক্ষত অবন্ডহলার ক্ষচত্র বেই বন্ডল উদ্দীপকক্ষি ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’

প্রবন্ডন্ধর মূলভান্ডবর আাংক্ষেক রূপা়েণ মাত্র।

কাজী েজরুল ইসলাম সামযবাদী মতবান্ডদ ক্ষবোসী ক্ষেন্ডলে। ক্ষতক্ষে বোষণহীে, ববষমযহীে এক আদেড

সামযবাদী সমাজ বযবস্থার স্বপ্ন বদখ্ন্ডতে।

উদ্দীপন্ডকর কক্ষব ইসলান্ডমর সামযবান্ডদর কথা তুন্ডল িন্ডরন্ডেে। ক্ষতক্ষে সকল মােুষন্ডক সমাে কন্ডর বদক্ষখ্ন্ড়েন্ডেে।

ভৃতয এবাং মক্ষেন্ডবর মন্ডিয বকাে পাথডকয ক্ষতক্ষে খু্াঁন্ডজ পােক্ষে। তন্ডব কক্ষব কাজী েজরুল ইসলাম তার আন্ডলাচয

প্রবন্ডন্ধর মূল ভান্ডব আন্ডরা ক্ষবস্তাক্ষরত ভান্ডব সামযবাদী মােক্ষসকতার পক্ষরচ়ে ক্ষদন্ড়েন্ডেে। ক্ষতক্ষে বদন্ডের  ণতন্ত্র

প্রক্ষতষ্ঠা়ে সকল প্রকার বভদান্ডভদ দূর করার কথা বন্ডলন্ডেে।

'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর প্রাবক্ষন্ধক মন্ডে কন্ডরে সামযবাদী সমান্ডজর মােুষ ই ববষমযহীে সুখ্ী

জীবেযাপে করন্ডত সিম হন্ডব। ক্ষকন্তু উদ্দীপন্ডকর কক্ষব বকবল মােুন্ডষর সান্ডমযর কথা বন্ডলন্ডেে, সমান্ডজ বা

রান্ডষ্ট্রর কথা বন্ডলেক্ষে। তাই উদ্দীপকক্ষি ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর মূলভাব এর আাংক্ষেক রূপা়েণ

মাত্র- উক্ষিক্ষি যথাথড।



বাাংলা ১ম পত্র – ক্ষদোজপুর ববার্ড - ২০১৫

“ াক্ষহ সান্ডমযর  াে-
মােুন্ডষর বচন্ড়ে বড ক্ষকেু োই, েন্ডহ ক্ষকেু মহী়োে
োই বদে-কাল-পান্ডত্রর বভদ, অন্ডভদ িমডজাক্ষত,

সব বদন্ডের সব কান্ডল ঘন্ডর-ঘন্ডর ক্ষতক্ষে মােুন্ডষর জ্ঞাক্ষত।”

উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে

ক) মহাজা রন্ডণর ক্ষদন্ডে বকাে েক্ষিন্ডক ভুলন্ডল চলন্ডবো?

খ্) বলখ্ক ববািে বাাঁক্ষেন্ডত সুর ক্ষদন্ডত বন্ডলন্ডেে বকে?

 ) পঙক্ষিন্ডত ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর বয ক্ষবষন্ড়ের প্রক্ষত গুরুত্ব বদও়ো হন্ড়েন্ডে তা বযাখ্যা কন্ডরা।

ঘ) উদ্দীপন্ডকর মূলভাব এবাং 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর মূলভাব একই সূন্ডত্র  াাঁথা- ক্ষবন্ডেষণ কন্ডরা।

উত্তর
ক) মহাজা রন্ডণর ক্ষদন্ডে উন্ডপক্ষিত েক্ষিন্ডক ভুলন্ডল চলন্ডবো।

খ্)
'ববািে বাাঁক্ষে' বলন্ডত মােুন্ডষর ববাি বা উপলক্ষি জাগ্রত করার প্র়োস বক ববাঝান্ডো হন্ড়েন্ডে।

আমান্ডদর ববষমযমূলক সমান্ডজ আজ আমরা অিঃপক্ষতত। উন্নক্ষতর জেয আমরা হা-হুতাে কক্ষর। ক্ষকন্তু

উন্ডপক্ষিত েক্ষির জা রণ োডা উন্নক্ষত সম্ভব ে়ে। এই ববাি আমান্ডদর ভদ্র সম্প্রদা়ে বেই। তান্ডদর ববাি

জাগ্রত করার জেযই প্রাবক্ষন্ধক ববািে বাাঁক্ষেন্ডত সুর বতালার উদাত্ত আহ্বাে জাক্ষেন্ড়েন্ডেে।

 )
পঙক্ষিন্ডত ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধর সামযবান্ডদর প্রক্ষত গুরুত্ব বদও়ো হন্ড়েন্ডে।

সমান্ডজ িেী- ক্ষরব, উাঁচু-ক্ষেচু সব বশ্রক্ষণর মােুন্ডষর রন্ড়েন্ডে। সব বশ্রক্ষণর মােুষন্ডক যথাথড মযডাদা বদও়ো

আমান্ডদর দাক্ষ়েত্ব ও কতডবয।
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উদ্দীপন্ডক সান্ডমযর  াে ব ন্ড়ে কক্ষব সকলন্ডক সমাে বচান্ডখ্ বদখ্ার কথা বন্ডলন্ডেে। সমান্ডজর োো বশ্রক্ষণ-বপোর

মােুষ বাস কন্ডর। এন্ডদর বকউ আক্ষভজান্ডতযর অক্ষিকারী আবার বকউ ক্ষেেন্ডশ্রক্ষণর। অন্ডেক মােুষ আন্ডে যারা

 ক্ষরবন্ডদর অবজ্ঞা কন্ডর। তান্ডদর মােুষ বন্ডলই  ণয কন্ডর ো। উদ্দীপন্ডকর কক্ষব সব বশ্রক্ষণর মােুষন্ডক সমাে

দৃক্ষিন্ডত বদখ্ার কথা বন্ডলন্ডেে। ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধও এক্ষদকক্ষি ক্ষববৃত হন্ড়েন্ডে। এখ্ান্ডেও কক্ষব

সামযবান্ডদর মােক্ষসকতা ফুক্ষিন্ড়ে তুন্ডলন্ডেে। মােুষন্ডক বড কন্ডর বদখ্া হন্ড়েন্ডে।

ঘ)

বাস্তক্ষবকই উদ্দীপন্ডকর মূলভাব এবাং 'উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে' প্রবন্ডন্ধর মূলভাব একসূন্ডত্র  াাঁথা।

সব মােুন্ডষর েরীন্ডর একই রি প্রবাহ চন্ডল। মােুন্ডষ মােুন্ডষ বকাে বভদান্ডভদ বেই। অথচ পৃক্ষথবীন্ডত মােুন্ডষর

মােুন্ডষর বতক্ষর হন্ড়েন্ডে বশ্রক্ষণববষময। আর এ ববষন্ডমযর জেয সারা ক্ষবেজুন্ডড অসমতার বন্দ্ব রন্ড়েই ব ন্ডে।

‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধ কক্ষব জাক্ষত-িমড-বণড ক্ষেক্ষবডন্ডেন্ডষ সামযবান্ডদর কথা বন্ডলন্ডেে।  ণতন্ত্র

প্রক্ষতষ্ঠা়ে বোি-বড, উাঁচু-ক্ষেচু সকলন্ডক সমাে দৃক্ষিন্ডত বদখ্ন্ডত বন্ডলন্ডেে। তাহন্ডলই মযডাদাবাে এবাং েক্ষিোলী

জাক্ষত  েে করা সম্ভব হন্ডব।

উদ্দীপন্ডকর মূলভান্ডবও সামযবান্ডদর ক্ষদকক্ষি ফুন্ডি উন্ডেন্ডে। এখ্ান্ডে মােুষন্ডক বড কন্ডর বদখ্া হন্ড়েন্ডে। সকল

বভদান্ডভদন্ডক তুি করা হন্ড়েন্ডে। স্থাে-কাল-পান্ডত্রর বভদন্ডক অগ্রাহয করা হন্ড়েন্ডে। অেুরূপ দৃক্ষিভক্ষঙ্গ

প্রক্ষতফক্ষলত হন্ড়েন্ডে ‘উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে’ প্রবন্ডন্ধ। এখ্ান্ডে কক্ষব স্পি কন্ডর উন্ডপক্ষিত মােুষগুন্ডলান্ডক

যথাযথ সম্মাে এর সান্ডথ বদখ্ন্ডত বন্ডলন্ডেে। জাক্ষতন্ডত জাক্ষতন্ডত সামযবান্ডদর েীক্ষত অেুসরণ করন্ডত বন্ডলন্ডেে।

তার এমে বিন্ডবযর সান্ডথ উদ্দীপন্ডকর মূলভাব ক্ষমন্ডল যা়ে।
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সমুদ্র উপকূলবতডী েযামচন্ডরর অক্ষিবাসীরা ঘূক্ষণডঝড ক্ষসর্ন্ডর ঘর-বাক্ষড হাক্ষরন্ড়ে বখ্ালা আকান্ডের ক্ষেন্ডচ মােন্ডবতর
জীবে-যাপে করন্ডে। এ সমন্ড়েই আোর আন্ডলা জা ান্ডত কাোর্ী়ে ো ক্ষরক ক্ষম. ক্ষপিার এক্ষ ন্ড়ে আন্ডসে। তাাঁর
পরামন্ডেড ও অথড সাহান্ডযয  বাক্ষদ পশুপালে, মাে িরা ও চন্ডর সবক্ষজচাষ কন্ডর পাাঁচ বেন্ডর সবডহারা মােুষগুন্ডলা
প্রমাণ কন্ডর-পক্ষরশ্রমই সফলতার চাক্ষবকাক্ষে।

জীবে সঙ্গীত

ক. ধ্বজা’ েন্ডের অথড কী?

খ্. ‘আ়ুে বযে বেবান্ডলর েীর’ বলন্ডত কী ববাঝান্ডো হন্ড়েন্ডে?

 . উদ্দীপন্ডকর ক্ষম. ক্ষপিার ‘জীবে-সঙ্গীত’ কক্ষবতার বয বচতোর প্রতীক তা বযাখ্যা কর।

ঘ. “েযামচন্ডরর অক্ষিবাসীরাই কক্ষব বহমচন্ডন্দ্রর কাক্ষঙ্ক্ষত সমরাঙ্গন্ডের মােুষ”- উক্ষিক্ষির যথাথডতা মূলযা়েে কর।

উত্তর
ক) ‘ধ্বজা’ েন্ডের অথড পতাকা।

খ্)
মােুন্ডষর িপস্থা়েী জীেেকালন্ডক বুঝান্ডোর জেয কক্ষব আন্ডলাচয উক্ষিক্ষি কন্ডরন্ডেে।

মােুন্ডষর আ়ুে বেবান্ডলর উপর জমা পাক্ষের মন্ডতা িণস্থা়েী। বেবাল বা বেওলার উপন্ডর বয পাক্ষে থান্ডক তার

সম়েকাল অক্ষত অল্প। সূন্ডযডর ক্ষকরণ লা ার সান্ডথ সান্ডথ বস পাক্ষে দ্রুত শুক্ষকন্ড়ে যা়ে। এ পৃক্ষথবীন্ডত মােুন্ডষর

জীবন্ডের স্থাক্ষ়েত্বও খু্ব কম সমন্ড়ের। কক্ষব তাই বেবান্ডলর পাক্ষের সন্ডঙ্গ মােব জীবেকান্ডলর তুলো কন্ডরন্ডেে।

িক্ষণন্ডকর সম্পন্ডদর বমান্ডহ পন্ডড জীবন্ডের তাৎপযডন্ডক ভুন্ডল যাও়ো উক্ষচত ে়ে।

 )
উদ্দীপন্ডকর ক্ষম. ক্ষপিার ’জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতা়ে বক্ষণডত েতুে উদযন্ডম ঝাাঁক্ষপন্ড়ে পডার বচতোন্ডক িারণ কন্ডরে।

জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতা়ে কক্ষব এ জ ৎ- সাংসারন্ডক যুেন্ডিন্ডত্রর সন্ডঙ্গ তুলো কন্ডরন্ডেে। একমাত্র ক্ষেরন্তর

প্রন্ডচিার মিয ক্ষদন্ড়ে জীবন্ডে জ়েীহও়ো যা়ে।
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উদী ন্ডকর ক্ষম. ক্ষপিান্ডরর মান্ডঝ ’জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতার ক্ষচরন্তে ভাবক্ষি প্রক্ষতফক্ষলত হন্ড়েন্ডে। ক্ষতক্ষে কাোর্া

বথন্ডক এন্ডস ক্ষসর্ন্ডর লণ্ডভণ্ড মােুন্ডষর মন্ডিয আোর আন্ডলা জাক্ষ ন্ড়েন্ডেে। ক্ষতক্ষে েযামচন্ডরর মােুষন্ডদর েতুে

কন্ডর সবক্ষকেু শুরু করার পরামেড এবাং অথড সাহাযয বদে। ’জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতা়েও কক্ষব জীবে সাংগ্রান্ডম

দৃঢ়প্রক্ষতজ্ঞ হন্ড়ে বারবার সাংগ্রাম কন্ডর জ়েী হও়োর আহ্বাে জাক্ষেন্ড়েন্ডেে। মক্ষহমা অজডেই জীবন্ডের মহত্ত্ব। ক্ষম.

ক্ষপিার অসহা়ে মােুষন্ডদর েতুে উদযন্ডম জীবে শুরু করার পরামেড ক্ষদন্ড়ে ’জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতার কক্ষবর

বচতোন্ডক ফুক্ষিন্ড়ে তুন্ডলন্ডেে।

ঘ)

জীবে সাংগ্রান্ডম সফল েযামচন্ডরর অক্ষিবাসীরাই কক্ষব বহমচন্ডন্দ্রর কাক্ষঙ্ক্ষত সমরাঙ্গন্ডের মােুষ।

হতাো মােবজীবেন্ডক বযথডতা়ে পযডবক্ষসত কন্ডর। বকান্ডো জ্ঞােী ও বুক্ষেমাে মােুষ হতাো়ে বভান্ড ে ো। তারা

েতুেভান্ডব জীবেযুন্ডে অাংেগ্রহণ কন্ডর সফলতার বারপ্রান্ডন্ত উপেীত হে।

উদ্দীপন্ডকর েযামচন্ডরর অক্ষিবাসীরা ঘুক্ষণডঝড ক্ষসর্ন্ডর ঘর-বাক্ষড হাক্ষরন্ড়ে বখ্ালা আকান্ডের ক্ষেন্ডচ মােন্ডবতর

জীবে-যাপে কন্ডর। কাোর্ী়ে ো ক্ষরক ক্ষম. ক্ষপিান্ডরর পরামন্ডেড ও আক্ষথডক সহন্ডযাক্ষ তা়ে তারা আবার  বাক্ষদ

পশুপালে, মাে িরা ও চন্ডর সবক্ষজচাষ কন্ডর পাাঁচ বেন্ডর সফলতা অজডে কন্ডর। ’জীবে-সঙ্গীত কক্ষবতা়ে কক্ষব

ক্ষচন্তা, ভ়ে ও হতাোন্ডক দূর কন্ডর সমান্ডজ এক্ষ ন্ড়ে যাও়োর আহবাে জাক্ষেন্ড়েন্ডেে। তার মন্ডত, সাংসার

সমরাঙ্গে। এ সমরাঙ্গন্ডে প্রাণপন্ডণ যুে কন্ডর জ়েী হন্ডত হন্ডব, যা উদ্দীপন্ডকর অক্ষিবাসীরা করন্ডত সিম

হন্ড়েন্ডে।

বহমচন্দ্র বন্ডদযাপািযা়ে জীবে সমরাজ্ ন্ডে বয সাহসী বযাো খু্াঁন্ডজন্ডেে উদ্দীপন্ডকর েযামচন্ডরর অক্ষিবাসীরা বসই

সাহসী বযাো। বকেো তারা ক্ষসর্ন্ডর সবক্ষকেু হাক্ষরন্ড়েও হতাো়ে পযডবক্ষসত হ়েক্ষে। তারা আবার েতুে উদযন্ডম

জীবেযুন্ডে অাংেগ্রহণ কন্ডরন্ডে। দীঘড পক্ষরশ্রন্ডমর পন্ডর তারা প্রমাণ কন্ডরন্ডে ’পক্ষরশ্রমই সফলতার চাক্ষবকাক্ষে’।

তাই েযামচন্ডরর মােুষগুন্ডলাই কক্ষবর কাক্ষঙ্ক্ষত মােুষ।
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ক্ষেশু ফাই়োজ বাবার সান্ডথ রমো পান্ডকড ববডান্ডত যা়ে। বসখ্ান্ডে োোে ব়েসী োরী পুরুষ, ক্ষেশু বৃে, রঙ
ববরন্ডঙর বপাোক পন্ডড ঘুন্ডর ববডা়ে। সবার হান্ডত ববলুে, বাাঁক্ষে, মাথা়ে বফসু্টে। এসব বদন্ডখ্ ফাই়োজ আেন্ডদ
অক্ষভভূত হ়ে। বস অন্ডেকগুন্ডলা বখ্লো ও মজার মজার খ্াবার ক্র়ে কন্ডর বাক্ষড ক্ষফন্ডর আন্ডস।

উন্ডপক্ষিত েক্ষির উন্ডবািে
SYLHET BOARD

ক. ‘আইে-ই-আকবরী’ গ্রন্থ কার বলখ্া?

খ্. বাাংলা েববন্ডষডর ঐক্ষতহয সুপ্রাচীে ও ব ৌরবমক্ষণ্ডত বকে?

 . উদ্দীপন্ডক পন্ডহলা ববোখ্ প্রবন্ডন্ধর বকাে ক্ষদকক্ষি ক্ষেন্ডদডেো করা হন্ড়েন্ডে তা বযাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপন্ডক বক্ষণডত ক্ষবষন্ড়ে আন্ডলাকপাত করা বলখ্ক এর মূল উন্ডদ্দেয ে়ে’- পন্ডহলা ববোখ্ প্রবন্ডন্ধর আন্ডলান্ডক

মূলযা়েে কর।

উত্তর
ক) 'আইে-ই-আকবরী' গ্রন্থ ঐক্ষতহাক্ষসক আবুল ফজন্ডলর বলখ্া।

খ্)
দীঘডকাল িন্ডর প়েলা ববোখ্ উৎসব চন্ডল আসন্ডে বন্ডল বাাংলা েববন্ডষডর ঐক্ষতহয সুপ্রাচীে ও ব ৌরবমক্ষণ্ডত।

পন্ডহলা ববোখ্ বা বাাংলা েববষড বাঙাক্ষলর এক অেেয উৎসব। এখ্ে এন্ডক জাতী়ে উৎসব বলা যা়ে। কান্ডলর

যাত্রা পন্ডথ এর উদযাপে রীক্ষতন্ডত োো পালাবদল এর মিয ক্ষদন্ড়ে এক্ষি বপন্ড়েন্ডে েতুে মাত্রা। একারন্ডণ প়েলা

ববোখ্ আমান্ডদর কান্ডে সুপ্রাচীে ঐক্ষতহয।

 )
উদ্দীপন্ডক ‘পন্ডহলা ববোখ্’ প্রবন্ডন্ধ ববোখ্ী উৎসন্ডবর ক্ষদকক্ষি ক্ষেন্ডদডে কন্ডর।

বাাংলা েববষড ‘পন্ডহলা ববোখ্’ বাঙাক্ষল সবডন্ডশ্রষ্ঠ সাাংসৃ্কক্ষতক উৎসব। কৃক্ষষন্ডক বকন্দ্র কন্ডর প্রাচীেকাল বথন্ডকই

বাাংলা েববষড উদযাপন্ডের িারণা বতক্ষর হ়ে। িমডী়ে সাংকীণডতার বৃত্ত অক্ষতক্রম কন্ডর বাাংলা েববষড উৎসব আজ

আমান্ডদর জাতী়ে বচতোর িারক বাহক হন্ড়ে উন্ডেন্ডে।
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‘পন্ডহলা ববোখ্’ প্রবন্ডন্ধ বক্ষণডত বাাংলা েববষড উৎসন্ডবর গ্রাম-ে র ক্ষেক্ষবডন্ডেন্ডষ সব িমড ও বশ্রণীর মােুষ স্ব-

উৎসান্ডহ বযা দাে কন্ডর। পরস্পন্ডরর বাক্ষডন্ডত আসা-যাও়ো, শুন্ডভিা ক্ষবক্ষেম়ে, খ্াও়ো-দাও়ো, োোরকম

বখ্লািুলা ও আেদ উৎসব, বমলা ও প্রদেডেী অেুক্ষষ্ঠত হ়ে। তাই সারা বেন্ডরর অেযােয ক্ষদে গুন্ডলা বথন্ডক

সমূ্পণড স্বতন্ত্র হন্ড়ে ওন্ডে এই ক্ষদেক্ষি।

উদ্দীপন্ডক বদখ্া যা়ে পন্ডহলা ববোন্ডখ্ ক্ষেশু ফাই়োজ বাবার সান্ডথ রমো পান্ডকড ববডান্ডত যা়ে। বসখ্ান্ডে বস

োোে রন্ডঙর বপাোক পক্ষরক্ষহত োরী পুরুষ, ক্ষেশু বৃন্ডের হান্ডত, মাথা়ে বফসু্টে প্রভৃক্ষত বদন্ডখ্ আেন্ডদ অক্ষভভূত

হ়ে। বস অন্ডেকগুন্ডলা বখ্লো ও মজার মজার খ্াবার ক্ষকন্ডে বাক্ষড বফন্ডর।

তাই বলা যা়ে, উদ্দীপন্ডক পন্ডহলা ববোখ্ প্রবন্ডন্ধর আেদ-উৎসন্ডবর ক্ষদকক্ষি সাথডকভান্ডব ক্ষেন্ডদডক্ষেত হন্ড়েন্ডে।

ঘ)

ক্ষেেক আেদ ে়ে, িমড-বণড ক্ষেক্ষবডন্ডেন্ডষ সব সম্প্রদান্ড়ের মােুন্ডষর মন্ডিয সাম্প্রদাক্ষ়েক বন্ধে প্রক্ষতষ্ঠাই 'পন্ডহলা

ববোখ্' প্রবন্ডন্ধর প্রাবক্ষন্ধক এর উন্ডদ্দেয।

বাঙাক্ষল জাতী়ে জীবন্ডের সবন্ডচন্ড়ে বড জাাঁকজমকপূণড অেুষ্ঠাে হন্ডলা পন্ডহলা ববোখ্। হাজার বেন্ডরর পুরন্ডো

অেুষ্ঠাে বাঙাক্ষলর জাতী়েতান্ডবাি সৃক্ষিন্ডত বযাপক ভূক্ষমকা পালে কন্ডরে।

উদ্দীপন্ডক শুিু েববন্ডষডর একক্ষি আেদ ক্ষচত্র ফুন্ডি উন্ডেন্ডে। এক্ষদন্ডে ক্ষেশু ফাই়োজ বাবার সান্ডথ রমো পান্ডকড

ববডান্ডত যা়ে। বসখ্ান্ডে োরী-পুরুষ, ক্ষেশু-বৃে সকলন্ডক রাংন্ডবরন্ডঙর বপাোক পন্ডড ঘুন্ডর ববডান্ডত বদন্ডখ্

ফাই়োজ। সবার হান্ডত ববলুে, বাাঁক্ষে, মাথা়ে বফসু্টে বদন্ডখ্ বস আেন্ডদ অক্ষভভূত হ়ে। বসও অন্ডেকগুন্ডলা

বখ্লো ও মজার মজার খ্াবার বকন্ডে।

পন্ডহলা ববোখ্ রচো়ে েববন্ডষডর আেদ ক্ষচন্ডত্রর পাোপাক্ষে এক তাক্ষত্ত্বক বচতোর উজ্জীবে ঘক্ষিন্ড়েন্ডেে বলখ্ক।

বলখ্ন্ডকর মন্ডত, এ উৎসব ক্ষহদু বা মুসলমাে বা ববৌে-ক্ষিস্টাে সবার। এ উৎসব সমগ্র বাঙাক্ষলর। িেী- ক্ষরব,

কৃষক-শ্রক্ষমক বাাংলা ভাষাভাষী এ বদন্ডে বসবাসকারী সমস্ত মােুন্ডষর। িমডী়ে সাংকীণডতার অক্ষতক্রম কন্ডর বাাংলা

েববষড উৎসব আজ আমান্ডদর জাতী়ে বচতন্ডেযর িারক বাহক। েববষড উদযাপন্ডে বাঙাক্ষলর জাতী়েতাবাদী

বচতো, বদোত্মন্ডবাি, স্বকী়ে ঐক্ষতহয বচতো ও ঐকযবে তার দৃঢ় প্রতয়ে জাগ্রত হ়ে। তাই উদ্দীপন্ডক বক্ষণডত

ক্ষেেক আেদ-উল্লাস উদযাপন্ডের ক্ষবষন্ড়ে আন্ডলাকপাত করা এর বলখ্ক এর মূল উন্ডদ্দেয ে়ে, বলখ্ক এর

উন্ডদ্দেয সাবডজেীে ঐকয সৃক্ষি করা।



বাাংলা ১ম পত্র – ক্ষসন্ডলি ববার্ড - ২০১৫

একাত্তন্ডর শ্রাবন্ডণর বৃক্ষি বভজা এক দুপুর ববলার কথা। সারান্ডদন্ডে পাক্ষকস্তাক্ষে েরঘাতকরা োরকী়ে অতযাচার
চালা়ে। থাো সদর বথন্ডক প্রা়ে ৮০ ক্ষকন্ডলাক্ষমিার দূন্ডর কাচ খ্াো গ্রাম। এ গ্রান্ডমর মুক্ষিন্ডযাো কমাোর আফান্ডজর
বেতৃন্ডত্ব মুক্ষিন্ডযাোন্ডদর ব াপে কযাম্প বতক্ষর করা হ়ে।ক্ষকন্তু হাোদাররা ব াপে সূন্ডত্র কযান্ডম্পর সন্ধাে পা়ে।
শ্রাবন্ডণর বসই বৃক্ষিন্ডভজা ক্ষদেক্ষিন্ডত রাজাকারন্ডদর সহা়েতা়ে পুন্ডরা এলাকা়ে আতক্ষকত আক্রমণ চালা়ে। গ্রান্ডমর
অক্ষিকাাংে ঘরবাক্ষড জ্বাক্ষলন্ড়ে বদ়ে। আফাজসহ চারজেন্ডক িন্ডর পুকুর পান্ডডর একক্ষি বমািা আম  ান্ডের সান্ডথ
ববাঁন্ডি গুক্ষল কন্ডর হতযা কন্ডর। ক্ষেথর বদহ গুন্ডলা এক্ষলন্ড়ে পন্ডড  ান্ডের সান্ডথ। রন্ডি লাল হ়ে পুকুন্ডরর পাক্ষে।

একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল

ক. 'কুিন্ডকৌেল' েন্ডের অথড ক্ষক?

খ্. 'মুক্ষিন্ডফৌজ' কথািা বলক্ষখ্কার কান্ডে ভারী বকে?

 . উদ্দীপন্ডকর ঘিো 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বকােক্ষদন্ডক উন্ডন্মাক্ষচত কন্ডরন্ডে? বযাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপন্ডকর ঘিো 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল রচো়ে সামক্ষগ্রক কাক্ষহেীন্ডক িারণ কন্ডর ক্ষক?- মূলযা়েে কর।

উত্তর

ক) কূিন্ডকৌেল' েন্ডের অথড চতুরতা বা দুবুডক্ষে।

খ্)
অতযাচারী পাক বসোন্ডদর বমাকাক্ষবলা়ে 'মুক্ষিন্ডফৌজ' কথািা বলক্ষখ্কার কান্ডে ভারী মন্ডে হ়ে।

মুক্ষিন্ডফৌজ কথািা এন্ডতা ভারী বয এই রকম অতযাচারী বসেয ক্ষদন্ড়ে বঘরা অবরুে ঢাকা েহন্ডর বন্ডস

মুক্ষিন্ডফৌজ েেিা শুেন্ডলও বলক্ষখ্কার কান্ডে বকমে বযে অক্ষবোসয মন্ডে হ়ে। আবার ঐ অক্ষবোন্ডসর বভতর

বথন্ডক একিা আো, একিা ভরসার ভাব িীন্ডর িীন্ডর মন্ডের বকান্ডণ বজন্ড উেন্ডত থান্ডক। ঢাকা়ে মুক্ষত্তন্ডফৌন্ডজর

ব ক্ষরলা আক্রমন্ডণর খ্বর বপন্ড়ে িীন্ডর িীন্ডর বলক্ষখ্কার মন্ডে আোর প্রদীপ জ্বন্ডল ওন্ডে।

 )

উদ্দীপন্ডকর ঘিো 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বক্ষণডত পাকহাোদারন্ডদর ক্ষেক্ষবডচান্ডর বাঙাক্ষল হতযার ক্ষদকন্ডক

উন্ডন্মাক্ষচত কন্ডর।

১৯৭১ সান্ডল এন্ডদন্ডে মুক্ষিযুে সাংঘক্ষিত হন্ড়েক্ষেল। এ যুন্ডে আপামর মুক্ষিকামী জেতা অাংেগ্রহণ কন্ডরন্ডে।

তারা জীবে বাক্ষজ বরন্ডখ্ রিি়ো যুন্ডে পাক্ষকস্তাক্ষে বসেযন্ডদর পরাক্ষজত কন্ডর বদন্ডের স্বািীেতা ক্ষেক্ষশ্চত

কন্ডরন্ডে।
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'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে বলক্ষখ্কা একাত্তন্ডরর মুক্ষিযুন্ডে সাংগ্রামী ক্ষচত্র তুন্ডল িন্ডরন্ডেে। বাঙাক্ষল মুক্ষিযাোরা

বদন্ডের স্বািীেতার জেয প্রাণপন্ডণ লডাই কন্ডরন্ডে। অেযক্ষদন্ডক হাোদাররা অসাংখ্য বাঙাক্ষলন্ডক বপেন্ডে হাত ববাঁন্ডি

গুক্ষল কন্ডর েদীন্ডত ভাক্ষসন্ড়ে ক্ষদন্ড়েন্ডে। ট্রাক ভক্ষতড কন্ডর ভুন্ডল ক্ষেন্ড়ে তান্ডদর বচাখ্ ববন্ডি হতযা কন্ডরন্ডে। এমে

ভ়োবহ দৃন্ডেযর অবতারণা করা হন্ড়েন্ডে 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে। বতমক্ষেভান্ডব উদ্দীপন্ডকও বদখ্া যা়ে,

একাত্তন্ডরর শ্রাবন্ডণর বৃক্ষিন্ডভজা এক দুপুন্ডর হাোদাররা মুক্ষিোন্ডদর এক কযান্ডম্প অক্ষৎকত হামলা চালা়ে।

মুক্ষিো কমাোর আফাজসহ চারজেন্ডক িন্ডর পুকুর পান্ডড একক্ষি বমািা আম  ান্ডের সান্ডথ ববাঁন্ডি গুক্ষল কন্ডর

হতযা কন্ডর। তান্ডদর রন্ডি লাল হ়ে পুকুন্ডরর পাক্ষে। উদ্দীপন্ডক বক্ষণডত এই মুক্ষিবাক্ষহেী হতযার মন্ডতা ক্ষেমডম

ঘিো একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুন্ডলা রচো বাস্তব ভান্ডব উপস্থাক্ষপত হন্ড়েন্ডে।

ঘ)

মুক্ষিযুন্ডের একক্ষি সামক্ষগ্রক বচতোর উপক্ষস্থক্ষত ো থাকা়ে উদ্দীপন্ডকর ঘিো একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল রচোর

সামক্ষগ্রক কাক্ষহক্ষেন্ডক িারণ কন্ডর ো।

একাত্তন্ডরর মুক্ষিযুন্ডে অন্ডেক মা তার সন্তােন্ডক হাক্ষরন্ড়েন্ডে। অন্ডেক সন্তাে হাক্ষরন্ড়েন্ডে তার ক্ষপতামাতান্ডক।

রিন্ডরাত একাকার হন্ড়ে অক্ষজডত হন্ড়েন্ডে এন্ডদন্ডের স্বািীেতা।

'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচো়ে মুক্ষিযুন্ডের সামক্ষগ্রক বচতো ও আপে সন্তােন্ডক বদন্ডের স্বািীেতার জেয

উৎস ড করার ক্ষচত্র উন্ডন্মাক্ষচত হন্ড়েন্ডে। বাঙাক্ষল ক্ষেজ জীবন্ডের বচন্ড়ে স্বািীেতান্ডক বড কন্ডর বদন্ডখ্ন্ডে বন্ডল

অকাতন্ডর জীবে ক্ষবক্ষলন্ড়ে ক্ষদন্ড়েন্ডে। বলক্ষখ্কা বদে ও বদন্ডের স্বািীেতান্ডক প্রক্ষতক্ষষ্ঠত করার জেয ক্ষেজ সন্তাে

রুমীন্ডক মুক্ষিযুন্ডে উৎস ড কন্ডরন্ডে। ক্ষেন্ডজর ও রুমীর বদেন্ডপ্রন্ডমর বচতোন্ডক সমুন্নত রাখ্ার জেয পাক

হাোদারন্ডদর কান্ডে মাক্ষসড ক্ষপক্ষিেে দান্ড়ের কন্ডরেক্ষে।

উদ্দীপন্ডক বদেন্ডপ্রন্ডমর এমে সামক্ষগ্রক ক্ষচত্র বেই। আন্ডে একদল মুক্ষিন্ডযাোর জীবে উৎসন্ড ডর ক্ষচত্র। হাজান্ডরা

মােুন্ডষর আত্মতযান্ড র কথা, আপে সন্তােন্ডক বদন্ডের জেয, ক্ষেন্ডবদে করার ক্ষচত্র উদ্দীপন্ডক বেই। স্বািীেতা ও

বদেন্ডপ্রম মােুষন্ডক কীভান্ডব সবডস্ব ক্ষবক্ষলন্ড়ে ক্ষদন্ডত উজ্জীক্ষবত কন্ডর তার সামক্ষগ্রক বচতো 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল'

রচো়ে বাস্তবভান্ডব উচ্চক্ষরত হন্ড়েন্ডে। এরই খ্ক্ষেত ক্ষচত্র উপস্থাক্ষপত হন্ড়েন্ডে উদ্দীপন্ডক। তাই প্রমাক্ষণত বয,

উদ্দীপন্ডকর ঘিো 'একাত্তন্ডরর ক্ষদেগুক্ষল' রচোর সামক্ষগ্রক কাক্ষহক্ষেন্ডক িারণ কন্ডর ো।


