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DHAKA BOARD

নিমগাছ
স্বামী-সন্তাি, আত্মীয়স্বজি নিযয় জনমলার বড় সাংসার। প্রনি মুহূযিডই সাংসাযর িাযক প্রযয়াজি। কনিি দানয়যের
জাযল আবদ্ধ বস। এভাযবই জীবযির সত্তরনি বছর বকযি বগল। এখি িার পনরশ্রম করার সামর্থডয বিই। সাংসাযর
বস এখি ববাঝা। িার িাই এখি বৃদ্ধাশ্রযম।

ক) বিফুযলর প্রকৃি িাম কী? 

খ) িিুি বলাকিা মুগ্ধ দৃনিযি নিম গাযছর নদযক বেযয় রইল বকি? 

গ) উদ্দীপযকর সযে ‘নিমগাছ' গযের সাদৃশ্য বযাখযা কযরা।

ঘ) "উদ্দীপকনি 'নিমগাছ' গযের সমগ্র ভাব ধারণ কযর িা"- মন্তবযনি নবযেষণ কযরা।

[ঢাকা ববার্ড ‘১৬]

বিফুযলর প্রকৃি িাম বলাইোাঁদ মুযখাপাধযায়।

ক) বিফুযলর প্রকৃি িাম কী? 

নিম গাযছর প্রাকৃনিক বসৌন্দর্যডযযক অন্তর নদযয় উপলনি করার জিয িিুি বলাকনি মুগ্ধ দৃনিযি নিম গাযছর

নদযক বেযয় রইল।

খ) িিুি বলাকিা মুগ্ধ দৃনিযি নিমগাযছর নদযক বেযয় রইল বকি? 

নিমগাযছর আযশ্পাযশ্ র্থাকা সকযল িাযক বযবহার কযর। নিমগাযছর র্াল বাকল পািা অযিক উপকারী বযল

সকযল িা বযবহার কযর। নকন্তু পনরবযিড বকউ িার র্যত্ন কযর িা শুধুমাত্র িিুি বলাকনি এযস িার বকাি ছাল

বাকল নছাঁড়ল িা িার বসৌন্দর্যডয উপলনি করযলা।

উত্তর
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উদ্দীপযকর সাযর্থ নিমগাযছর সাদৃশ্য হল উভয় স্থাযিই সবডাংসহা বযনির গুরুেহীিিা প্রকাশ্ কযরযছ।

গ) উদ্দীপযকর সযে ‘নিমগাছ' গযের সাদৃশ্য বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক জনমলা একনি বড় সাংসাযরর কত্রডী। বস িার জীবযির সত্তর নি বছর এ সাংসাযর িযাগ কযর নদিরাি 

পনরশ্রম কযর এ সাংসাযরর সকযলর জিয বস কাজ কযর র্যায়। নকন্তু িার শ্রীযরর কমডক্ষমিা হানরযয় বৃদ্ধাবস্থায় 

বস এখি সাংসার বর্থযক পনরিযি প্রায়। িার প্রযয়াজি বশ্যষ এখি সকযল িাযক বৃদ্ধাশ্রযম নদযয় এযসযছ। িাই 

বলা র্যায় নিমগাছ গযের লক্ষী বউনি এবাং জনমলা সমযয়র সাযর্থ িাযদর নিজ সাংসাযর গুরুেহীি হযয় পযড়যছ।

নিমগাছ গযে নিমগাযছর মাধযযম নিপুিা লক্ষীবউয়যর কর্থা বণডিা করা হযয়যছ। বানড়র লক্ষ্মী বউনি িার সবিুকু

নদযয় বানড়র সকযলর বসবা কযর। িাযদর প্রযয়াজযি সব সময় বস কাজ কযর র্যায়। নকন্তু বানড়র অিযািয

সদসযরা িার বকাযিা র্যত্ন কযর িা নিযজর সারা জীবি এ সাংসাযরর প্রযয়াজযি কাজ কযরও বস বানড়র মািুযষর

কাযছ অবযহনলি।

উদ্দীপকনি সাযর্থ নিম গাযছর আাংনশ্ক সাদৃশ্য র্থাকযলও গযের সমগ্র ভাব প্রকাশ্ কযরিা মন্তবযনি বক র্যর্থার্থড

বযলই প্রনিপন্ন করা র্যায়।

ঘ) "উদ্দীপকনি 'নিমগাছ' গযের সমগ্র ভাব ধারণ কযর িা"- মন্তবযনি নবযেষণ কযরা।

এখাযি আযলােয দুনি নবষযয়র মযধয সামািয পার্থডকয রযয়যছ িাই বলা র্যায় উদ্দীপকনি নিমগাছ গযের সমগ্র ভাব 

প্রকাশ্ কযর িা।

অিযনদযক উদ্দীপযক জনমলা একনি বড় সাংসাযরর বউ। স্বামী সন্তাি আত্মীয়-স্বজি সকলযক নিযয় িার সাংসার। 

িার জীবযির সত্তর নি বছর বস সকযলর বসবায় কানিযয় বদয়। নকন্তু এখি র্যখি িার শ্রীযরর কমডক্ষমিা কযম 

বগযছ িখি িাযক বৃদ্ধাশ্রযম নদযয় আসা হযয়যছ।

নিমগাছ গযে বদখা র্যায় মািুষ িার প্রািযনহক জীবযি নিমগাযছর প্রযিযকনি অাংশ্ বযবহার করযছ। গাছনি 

িাযদর জিয অযিক উপকারী হযলও বকউ িার র্যত্ন করযছ িা। নিক বর্যমি একনি বানড়র লক্ষী বউ এর মযিা 

বস প্রনিনিয়ি বানড়র সকযলর উপকাযরর জিয কাজ কযর। র্যখি কাযরা িাযক প্রযয়াজি হয় বস সবডদা তিনর 

র্থাযক িাযক সাহার্যয করযিি নকন্তু বানড়র অিযািয সদসযরা কখযিা িাযক র্যত্ন কযর িা। িাই অবযহলা আর 

অর্যত্ন বফযল অিয কাযরা সযে অিয বকার্থাও েযল বর্যযি ইযে কযর িার। 
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মািুষ

হাশ্যরর নদি বখাদা বনলযবি, বহ আদম সন্তাি, আনম বেযয়নছিু কু্ষধার অন্ন, িুনম কর িাই দাি। মািুষ
বনলযব িুনম জগযির প্রভু, আমরা বিামাযর বকমযি খাওয়াব বস কাজ নক হয় কভু? বনলযবি বখাদা- কু্ষনধি
বান্দা নগযয়নছল িব দ্বাযর, বমার কাযছ নফযর বপযি িাহা র্যনদ খাওয়াযি িাযর।

ক. মািুষ কনবিানি বকাি কাবযযগ্রযের অন্তগডি?

খ. "ঐ মনন্দর পূজারীর, হায় বদবিা বিামার িয়।" ভুখানরর এমি অিুভূনির কারণ কী?

গ. উদ্দীপযকর আদম সন্তাযির আেরযণ মািুষ কনবিার বকাি নদকনি ফুযি উযিযছ? বযাখযা কর।

ঘ. উদ্দীপযকর বিবয মািুষ' কনবিার বমাল্লা ও পুযরানহিযদর জিয নশ্ক্ষণীয় হযি পাযর নক? উত্তযরর সপযক্ষ

রু্যনি দাও।

[ঢাকা ববার্ড ‘১৬]

মািুষ কনবিানি 'সামযবাদী' কাবযগ্রযের অন্তগডি।

ক) মািুষ কনবিানি বকাি কাবযযগ্রযের অন্তগডি?

মািুষ কনবিানি 'সামযবাদী' কাব্গ্গ্রযের অন্তগডি।

খ) "ঐ মনন্দর পূজারীর, হায় বদবিা বিামার িয়।" ভুখানরর এমি অিুভূনির কারণ কী?

নভখানর সািনদি ধযর উযপাস। খাবাযরর আশ্ায় বস মনন্দযর র্যায়। বস মনন্দযরর পুজারীযক বর্যক দরজা খুলযি

বযল। পূজারী দরজা খুযল জীণড বস্ত্র এবাং শ্ীণড গাযত্রর কু্ষধািডযক বদযখ আবার দরজা বন্ধ কযর বদয়। িখি

নভখানর নফযর র্যায় আর বযল, এ মনন্দর পূজারীর, হায় বদবিা, বিামার িয়। অর্থডাৎ মনন্দর এখি পাহারাদার

পূজারীর হযয় বগযছ, এনি আর বদবিার মনন্দর িয়। স্বার্থডবাদীর আখড়ায় পনরণি হযয়যছ বদবিার মনন্দর।

উত্তর
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গ) উদ্দীপযকর আদম সন্তাযির আেরযণ মািুষ কনবিার বকাি নদকনি ফুযি উযিযছ? বযাখযা কর

উদ্দীপযকর আদম সম্তাযির আেরযণ মািুষ কনবিায় বমাল্লা-পুযরানহিযদর কু্ষধাযিডর প্রনি নিষু্ঠর আেরযণর
নবষয়নি প্রকাশ্ বপযয়যছ।

মািুষ কনবিায় কনব হীি স্বার্থডপর ধযমডর বলবাসধারীর মুযখাশ্ উযমােি কযরযছি। কু্ষধািড অসহায় পনর্থকযক
খাবার িা নদযয় বমাল্লা-পুযরানহি উপাসিালযয়র দরজা বন্ধ কযর বদয়। অর্থে মািুযষর দাি করা প্রসাদ,নশ্রনি-
বগাস্ত-রুনিযি মনন্দর-মসনজদ ভরপুর নছল। কনব এ স্বার্থডবাদী বশ্রনণর কবল বর্থযক ধমডালয়গুযলা সবডযশ্রনণর
মািুযষর জিয উদ্ধার করযি বেযয়যছি।

উদ্দীপযক আদম সন্তাযির আেরযণ নিরীহ অসহায়যদর প্রনি অমািনবকিার নেত্র ফুযি উযিযছ। কু্ষনধি বান্দা
একনদি দ্বাযর এযল মািুষ িাযক অন্ন িা নদযয় িানড়যয় বদয়। হাশ্যরর ময়দাযি বখাদা আদম সন্তািযক িার
অমািনবক েনরযত্রর কর্থা স্মরণ কনরযয় বদয়। 'মািুষ' কনবিায় কনব বমাল্লা-পুযরানহিযদর নিষু্ঠর আেরযণর কর্থা
িুযল ধযরযছি। িাই বলা র্যায়, আদম সন্তাযির আেরযণ প্রকাশ্ বপযয়যছ বমাল্লা-পুযরানহিযদর নিষু্ঠরিা ও
স্বার্থডপরিা।

ঘ) উদ্দীপযকর বিবয মািুষ' কনবিার বমাল্লা ও পুযরানহিযদর জিয নশ্ক্ষণীয় হযি পাযর নক? উত্তযরর সপযক্ষ
রু্যনি দাও।

উদ্দীপযকর কনবিায় কনবর আকাঙ্ক্ষা অসহায় মািবিার প্রনি দয়া প্রদশ্ডি র্যা মািুষ কনবিায় বমাল্লা ও
পুযরানহিযদর জিয নশ্ক্ষণীয় হযি পাযর।

এ পৃনর্থবীযি ধিী-দনরদ্র, দুবডল-শ্নিমাি এ দুনি বশ্রনণর বসবাস। নবত্তবািরা গনরবযদর প্রনি, শ্নিমািরা
দুবডলযদর প্রনি দয়া প্রদশ্ডি করযল পৃনর্থবীযি স্বযগডর শ্ানন্ত বিযম আসযব। 'মািুষ' কনবিায় কনব মািুষযক ঘৃণা
িা কযর, ধযমডর বভদ িা কযর সকলযক ভাযলাবাসার আহ্বাি জানিযয়যছি।

মািুষ' কনবিায় কনব বদনখযয়যছি কীভাযব মনন্দযরর পুযরানহি নকাংবা মসনজযদর বমাল্লা সাধারণ মািুযষর
নবশ্বাযসর সুযর্যাযগ নিযজযদর আযখর গুনহযয় বিয়। মািুষ কনবিায় এক কু্ষধািডযক বদখা র্যায়, বর্য সািনদি র্যাবৎ
অিাহারী। কু্ষধার িীব্র জ্বালায় বস বমাল্লা, পূজারীযদর দ্বাযর দ্বাযর বঘাযর। িাযদর নিকি পর্যডাপ্ত খাবার র্থাকার
পরও িারা বসই কু্ষধািড বযনিযক খাবার বদয় িা। এই কু্ষধািড বযনি বর্যমি বঞ্চিার নশ্কার হযয়যছ উদ্দীপযকর
রনহমুনদ্দর 'মা'। বপযির জ্বালা রনহমুনদ্দর মাযক িানড়ি কযর নিযজর দায় এনড়যয় আত্ম-আিযন্দ বমযি ওযি।

উদ্দীপযকর 'রনহমুনদ্দর মা' প্রকৃিপযক্ষ বঞ্চিার নশ্কার হযয়যছ। আর কনবিার ভুখানর ইবাদযির স্থাযি নগযয়
বঞ্চিার নশ্কার হযয়যছ। বকিিা ধযমডর স্থাি আজ আর মািুযষর জিয উমুি বিই, িা আজ ভণ্ড ধানমডকযদর
অনধকাযর। সমাযজর ভন্ড, স্বার্থডপর বশ্রনণর কাযছ বারবার বঞ্চিার নশ্কার হযে ভুখানর আর 'রনহমুনদ্দর মা'।
এভাযব বঞ্চিার নদক নদযয় িারা একই সূযত্র গাাঁর্থা।
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নশ্ক্ষা ও মিুষযে

দশ্ম বশ্রনণর নশ্ক্ষার্থডীযদর নবদায় অিুষ্ঠাযি প্রধাি নশ্ক্ষক বযলি, "মািুযষর মিযক আযলানকি করার অিযিম
উপায় হযলা নশ্ক্ষা। প্রকৃি নশ্ক্ষায় মািুযষর সানবডক কলযাণ নিনিি হয় এবাং মািব-মযির পনরপূণড মুনি
ঘযি। আর মুনি িা র্থাকযল মিুষযযের স্বাদ পাওয়া র্যায় িা।”

ক) বমািাযহর বহাযসি বেৌধুরীর অিুবাদ গ্রে দুনির িাম বলখ।

খ) নশ্ক্ষার অপ্রযয়াজিীয় নদকই বশ্রষ্ঠ নদক - বকি?

গ) উদ্দীপযকর প্রধাি নশ্ক্ষযকর িীনিযবাযধর সাযর্থ ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর প্রনিপাদয নবষযয় সাদৃশ্য-বযাখযা

কযরা।

ঘ) "মুনি িা র্থাকযল মিুষযযের স্বাদ পাওয়া র্যায় িা"- উনিনির িাৎপর্যড ও ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর

আযলাযক নবযেষণ কযরা।

[ঢাকা ববার্ড ‘১৬]

উত্তর

ক) বমািাযহর বহাযসি বেৌধুরীর অিুবাদ গ্রে দুনির িাম বলখ?

খ) নশ্ক্ষার অপ্রযয়াজিীয় নদকই বশ্রষ্ঠ নদক - বকি?

বমািাযহর বহাযসি বেৌধুরীর অিুবাদ গ্রে দুনির িাম ‘সভযিা ও সুখ’।

মািুযষর জীবিযক উপযভাগয কযর িুলযি সহায়িা কযর বযল নশ্ক্ষার অপ্রযয়াজিীয় নদকনিই বশ্রষ্ঠ।

নশ্ক্ষার এই অপ্রযয়াজিীয় নদযকর কারযণ মািুষ িার মযির মানলক হয় এবাং অিুভূনি ও কেিার রস আস্বাদি

কযর। এই অপ্রযয়াজিীয় নদক মািুষযক িার স্বরূপ উদঘািযিও সাহার্যয কযর। নশ্ক্ষার অপ্রযয়াজিীয় নদকনি

মািুযষর নেন্তাযক শুধু অর্থডনবযত্তর মযধয সীমাবদ্ধ িা বরযখ পৃনর্থবীবযাপী ছনড়যয় নদযি সমর্থড হয়, িাই এিাযক

বশ্রষ্ঠ নদক বলা হযয়যছ।
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গ) উদ্দীপযকর প্রধাি নশ্ক্ষযকর িীনিযবাযধর সাযর্থ ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর প্রনিপাদয নবষযয় সাদৃশ্য-বযাখযা
কযরা।

নশ্ক্ষা লাযভর মাধযযম বর্য মিুষযযের নবকাশ্ ঘযি প্রধাি নশ্ক্ষযকর িীনিযবাযধর সাযর্থ 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধর
প্রনিপাদয নবষযয়র সাদৃশ্য রযয়যছ।

উদ্দীপযক প্রধাি নশ্ক্ষক দশ্ম বশ্রনণর নশ্ক্ষার্থডীযদর নবদায় অিুষ্ঠাযি নশ্ক্ষার গুরুে সম্পযকড আযলােিা কযরি।
নিনি বযলি, মািুযষর মিযক আযলানকি করার প্রধাি উপায় নশ্ক্ষা। প্রকৃি নশ্ক্ষায় সানবডক কলযাণ ও মািব
মযির পনরপূণড িৃনপ্ত ঘযি। মািুযষর মুনি িা র্থাকযল মিুষযযের স্বাদ পাওয়া র্যায় িা। ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে'
প্রবযন্ধও মািুযষর মুনির কর্থা এযসযছ। অন্নবযস্ত্রর প্রােুযর্যডর বেযয় মুনি বড়। এই ববাধনি মিুষযযের মূল
তবনশ্িয। এই নবষয়নি উদ্দীপক এবাং প্রবন্ধ দুই জায়গাযিই ধ্বনিি হযয়যছ। িাই উদ্দীপযকর প্রধাি নশ্ক্ষযকর
িীনিযবাযধর সাযর্থ ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধর প্রনিপাদয নবষয় বাস্তনবকই সাদৃশ্যপূণড।

'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধর মূল বিবয হযলা মািুষযক নেন্তা, বুনদ্ধ ও আত্মপ্রকাযশ্র স্বাধীিিা বদওয়া। এইসব
স্বাধীিিা মািুযষর মুনি আিয়ি কযর। বকিিা জীবযি অর্থড প্রােুযর্যডর বেযয়ও মুনি বড়। আর এ ববাধনিই
মিুষযযের পনরোয়ক।

ঘ) "মুনি িা র্থাকযল মিুষযযের স্বাদ পাওয়া র্যায় িা"- উনিনির িাৎপর্যড ও ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর

আযলাযক নবযেষণ কযরা।

মুনি িা র্থাকযল মিুষযযের স্বাদ পাওয়া র্যায় িা উনিনি 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবন্ধ এবাং উদ্দীপযকর আযলাযক
অিযন্ত িাৎপর্যডপূণড।

‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধ বলখক মিুষযযের স্বাদ পাওয়ার জিয মুনির কর্থা উযল্লখ কযরযছি। মািুযষর মি র্যনদ
মুি, স্বাধীি িা বর্থযক শৃ্ঙ্খলাবদ্ধ র্থাযক বসযক্ষযত্র মিুষযযের স্বাদ পাওয়া অসম্ভব। আর মুনি িা র্থাকযল
মিুষযযের স্বাদ পাওয়া র্যায় িা উনিনি 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধ এবাং উদ্দীপযকর আযলাযক অিযন্ত
িাৎপর্যডপূণড।

উদ্দীপযকর প্রধাি নশ্ক্ষক নশ্ক্ষার্থডীযদর নশ্ক্ষার প্রযয়াজিীয়িা সম্পযকড নিযদডশ্িা বদি। প্রকৃি মািুষ হযি হযল
নশ্ক্ষার নবকে নকছু বিই। নশ্ক্ষার্থডীযদর এ সিয অিুধাবি করযি পরামশ্ড বদি। প্রকৃি নশ্ক্ষাই মািুযষর কলযাণ
ও মযির পনরপূণড মুনি ঘযি। মিুষযযের নবকাযশ্ নশ্ক্ষার প্রযয়াজিীয় নদকগুযলা গুরুেপূণড। ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’
প্রবযন্ধও বলখক নশ্ক্ষার প্রযয়াজিীয় নদকগুযলা আযলােিা কযরযছি।

নশ্ক্ষার আসল কাজ হযলা মািুষযক মিুষযযের সাযর্থ পনরেয় কনরযয় বদওয়া। নকন্তু মািুষ অর্থড নেন্তায় সবডদা
শৃ্ঙ্খনলি র্থাযক। এই নেন্তা হযি মুি িা হযল মািুষ অন্ধকাযর পনিি হয়।
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RAJSHAHI BOARD

উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি
আকবর বহাযসি বপৌর বময়র। নিনি একজি জিদরদী বিিা। সমাযজর নিেু িলার মািুযষর সযে িার েলাযফরা
ববনশ্। নিনি িাযদর সুখ- দুুঃযখর সার্থী। িাযদর সাযর্থ কাাঁযধ কাাঁধ নমনলযয় রাস্তা সাংস্কার এবাং িদডমা পনরষ্কাযরর
কাজ কযরি। নিনি বযলি, এরাই আমার আসল শ্নি।

ক) 'দুনদডযির র্যাত্রী' বকাি ধরযির গ্রে?

খ) বলখক 'বছািযলাক' সম্প্রদায় বলযি নক বুনঝযয়যছি?

গ) উদ্দীপযক ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর বর্য নদকনি প্রনিফনলি হযয়যছ িা বযাখযা কযরা।

ঘ) ‘এরাই আমার আসল শ্নি’ উদ্দীপযক আকবর বহাযসযির এই উনিনি ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর 

আযলাযক নবযেষণ কযরা।

রাজশ্াহী ববার্ড ‘১৬]

উত্তর

ক) 'দুনদডযির র্যাত্রী' বকাি ধরযির গ্রে?

খ) বলখক 'বছািযলাক' সম্প্রদায় বলযি নক বুনঝযয়যছি?

দুনদডযির র্যাত্রী একনি প্রবন্ধ গ্রে।

বলখক 'বছািযলাক' সম্প্রদায় বলযি উযপনক্ষি সম্প্রদায়যক বুনঝযয়যছি।

আমাযদর সমাযজ অযিক বশ্রনণ-বপশ্ার মািুষ আযছ র্যাযদর উপর আমাযদর দশ্ আিা শ্নি নিভডর কযর।

অর্থে আমরা িাযদর উযপক্ষা কনর। উন্নি সমাজ প্রনিষ্ঠায় বছাি-বড়, উাঁেু-নিেু, ধমডীয় ও জানিগি নবযভদ দূর

করা আবশ্যক। এই নবযভদ দূর করযি পারযল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবযি সুখ ও সমৃনদ্ধ নবরাজ করযব।

বলখক বছািযলাক বলযি বসই বশ্রনণর সম্প্রদায়যক বুনঝযয়যছি, র্যারা ির্থাকনর্থি আনভজাি-গনবডি ভদ্র

সম্প্রদায় কিৃডক বশ্াষযণর নশ্কার হয়।
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গ) উদ্দীপযক 'উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি' প্রবযন্ধর বর্য নদকনি প্রনিফনলি হযয়যছ িা বযাখযা কযরা।

‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর অন্তনিডনহি বিবয উযপনক্ষি মািুষযদর সাযর্থ সমাযজর উপরিলার
মািুযষর কাাঁযধ কাাঁধ নমনলযয় কাজ করার নবষয়নিই উদ্দীপযক পনরসু্ফি হযয়যছ।

বশ্রনণনবভাজি কযর মািুষযদর নবভি করা মাযি কার্যডকর শ্রমশ্নিযকই নবভাজয করা। এযি বদযশ্র সামনগ্রক
উন্নয়ি কমডকাণ্ডই বযাহি হয়। িাই বদযশ্র উন্নয়যির স্বাযর্থডই সকল মািুযষর বশ্রনণ-দ্বন্দ্ব উযপক্ষা কযর এক
হযয় কাজ করা উনেি। ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধ সমাজ র্যাযদর উযপক্ষার দৃনিযি বদযখ, িাযদর
উপরই আমাযদর দশ্ আিা শ্নি নিভডর করযছ বযল প্রাবনন্ধক মি প্রকাশ্ কযরযছি।

উদ্দীপযকর বপৌরসভার বেয়ারমযাি আকবর বহাযসি প্রাবনন্ধযকর মযিা একই মািনসকিাসম্পন্ন মািুষ।
নিনিও সমাযজর নিেু বশ্রনণর মািুষযদর উযপক্ষার দৃনিযি বিা বদযখিই িা বরাং গুরুে নদযয়ই িাযদর সাযর্থ
বমযশ্ি। নিনি সুনবধাবনঞ্চি এসব মািুযষর সুখ-দুুঃযখর সার্থী। িাযদর সাযর্থ কাাঁধ নমনলযয় রাস্তা সাংস্কার এবাং
িদডমা পনরষ্কাযরর কাজ কযরি। নিনি একজি বেয়ারমযাি এবাং পদানধকারবযলই একজি সমাজকমডী। নিনি
অিুভব কযরি বর্য, এই হিভাগয মািুষযদর মাযঝই নিনহি রযয়যছ সমাযজর ধিযাত্মক পনরবিডযির মূলশ্নি।
সুিরাাং উদ্দীপযক ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর মূলবিবয সমাজ ও রাযষ্ট্রর ধিযাত্মক পনরবিডযি নিেু
বশ্রনণর মািুষযক সাংরু্যি করার নবষয়নিই গুরুেপূণড।

ঘ) ‘এরাই আমার আসল শ্নি’ উদ্দীপযক আকবর বহাযসযির এই উনিনি "উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি"
প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ কযরা।

উদ্দীপক ও ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর আযলাযক উযপনক্ষি বা নিেু িলার মািুষযদর সম্পযকড এিাই
স্পি বর্য, এরাই বদযশ্র আসল শ্নি।

একনি বদযশ্র গণিন্ত্র ও উন্নয়ি প্রনিষ্ঠায় বছাি-বড়, উাঁেু-নিেু, ধমড ও জানিগি নবযভদ দূর করা আবশ্যক।
ির্থাকনর্থি নিেু বশ্রনণর মািুষযদর সাংখযা বর্যমি অনধক, সমাজ ও রাষ্ট্র পনরবিডযির মূল শ্নিও এযদর মাযঝই
নিনহি। ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধ প্রাবনন্ধযকর সামযবাদী মািনসকিা ফুযি উযিযছ। প্রবন্ধনিযি বদযশ্
রু্যগান্তর আিার মূল শ্নি সমাযজ বারা অবযহনলি িাযদর মাযঝই রযয়যছ বযল প্রাবনন্ধক মি প্রকাশ্
কযরযছি।

উদ্দীপযকও বদখা র্যায়, একজি বময়র নহযসযব নিজ এলাকার জিগযণর জিয কাজ করযি নগযয় আকবর
বহাযসি র্যর্থার্থডই উপলনি করযি বপযরযছি এই নিেু বশ্রনণর মািুষগুযলাই িার উন্নয়ি কমডকাণ্ড পনরোলিার
মূল নিয়ামক শ্নি। উপরু্যডি আযলােিায় প্রাবনন্ধযকর সুস্পি ও দৃঢ় বিযবয পনরষ্কার বর্য, আমাযদর এই
উযপনক্ষি মািুষযদর হাযিই রযয়যছ সমাজ-রাযষ্ট্রর ধিযাত্মক পনরবিডি সূেিার মূল শ্নি। অিযনদযক,
উদ্দীপযকর বপৌরসভার বেয়ারমযাি আকবর বহাযসি বপৌরসভার উন্নয়ি কমডকাণ্ড পনরোলিা করযি নগযয়
হাযি-কলযম বির বপযয়যছি বর্য, সমাযজ নিেু বযল পনরনেি এসব মািুযষর হাযিই রযয়যছ সমাজ পনরবিডযির
কার্যডকর শ্নি। িাই প্রবন্ধ ও উদ্দীপযকর আযলাযক দ্বার্থডহীিভাযবই বলা র্যায়, এই উযপনক্ষি বা হিভাগয
মািুষগুযলাই আমাযদর রাষ্ট্র, সমাজ ির্থা জানির মূলশ্নি।
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জীবি সেীি
িািামুখী প্রনিকূলিার জিয পাাঁেবার নবএ পরীক্ষায় অবিীণড হযয়ও কৃিকার্যড হযি পাযরনি কাযশ্ম। বনু্ধ-বান্ধব ও
পনরবাযরর সদসযযদর নিরস্কাযর কাযশ্ম নকছুিা নবেনলি হয়। এমি পনরনস্থনিযি কাযশ্ম িার গ্রাযমর একজি
নবজ্ঞ বযনির পরামশ্ড নিযয় ৬ষ্ঠ বাযরর মযিা দৃঢ় মযিাবলসহকাযর পরীক্ষায় অাংশ্গ্রহণ কযর সফলভাযব কৃিকার্যড
হয়। রাজশ্াহী ববার্ড ‘১৬]

ক. ‘দারা’ শ্যের অর্থড কী?

খ. “আযু় বর্যি তশ্বাযলর িীর।” বযাখযা কর।

গ. উদ্দীপযক ‘জীবি-সেীি’ কনবিার বকাি নদকনি উযমানেি হযয়যছ িা বযাখযা কর।

ঘ. “উদ্দীপকনি ‘জীবি-সেীি’ কনবিার সমগ্র ভাব ধারণ কযরনি।” - উনিনির র্যর্থার্থডিা নিরূপণ কর।

উত্তর

ক. ‘দারা’ শ্যের অর্থড কী?

খ. “আযু় বর্যি তশ্বাযলর িীর।” বযাখযা কর।

‘দারা’ শ্যের অর্থড স্ত্রী।

“আযু় বর্যি তশ্বাযলর িীর” বলযি মািুযষর ক্ষণস্থায়ী জীবিযক নিযদডশ্ করা হযয়যছ।

বশ্ওলার উপর পানির বফািা বর্যমি ক্ষণস্থায়ী বিমিই ক্ষণস্থায়ী মািুযষর জীবি। অে আযু় নিযয় মািুষ এ

পৃনর্থবীযি জমগ্রহণ কযর। মৃিুযর মধয নদযয় িার অনস্তে নিুঃযশ্ষ হয়। সমস্ত হানস-কান্না, আিন্দ-ববদিার

পনরসমানপ্ত ঘনিযয় এভাযবই নেরনবদায় ঘযি একনি সত্তার। িাই কনব মািবজীবিযক তশ্বাযলর উপযরর

জলনবনু্দর সযে িুলিা কযরযছি। তশ্বাযলর উপর পানির বফািাও মািব আযু়র মযিা ক্ষণকাল স্থায়ী হয়।

আযলােয অাংযশ্ এ নবষয়নিই প্রকানশ্ি হযয়যছ।
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গ. উদ্দীপযক ‘জীবি-সেীি’ কনবিার বকাি নদকনি উযমানেি হযয়যছ িা বযাখযা কর।

উদ্দীপযক ‘জীবি-সেীি’ কনবিায় উনল্লনখি সাহসী বর্যাদ্ধার মযিা সাংগ্রাম কযর নিযক র্থাকার নদকনি উযমানেি
হযয়যছ ।

অিুকূল আর প্রনিকূল এই দুই ধরযির পনরযবযশ্ মািুযষর বাস। িাই এ দুই-ই ঘুযর-নফযর আযস
মািবজীবযি। অযিক সময় প্রনিকূলিাযক মািুষ ভয় কযর নপনছযয় পযড় জীবিরু্যযদ্ধর ময়দাি বর্থযক। নকন্তু
র্যারা এই প্রনিকূলিাযক বমযি নিযয় প্রনিনিয়ি এর নবরুযদ্ধ রু্যদ্ধ কযর, বশ্ষ পর্যডন্ত িারাই নবজয়ী হয়।

‘জীবি-সেীি’ কনবিায় কনব বযলযছি জীবিিা এক রু্যদ্ধযক্ষত্র। সাহসী বর্যাদ্ধার মযিা সাংগ্রাম কযর এখাযি
নিযক র্থাকযি হয়। িািা ঘাি-প্রনিঘাি বদযখ র্যারা ভীি হয়, নপনছযয় র্যায় িারা কখিই সাফলয অজডি
করযি পাযর িা। উদ্দীপযকর কাযশ্যমর জীবযিও ‘জীবি-সেীি’ কনবিার এই নদকনি প্রনিফনলি হযয়যছ।
পাাঁেবার নবএ পরীক্ষায় অকৃিকার্যড হযয়ও বস এযকবাযর বভযে পযড়নি। ষষ্ঠবার পরীক্ষায় অাংশ্গ্রহণ কযর বস
কৃিকার্যড হযয়যছ।

ঘ. “উদ্দীপকনি ‘জীবি-সেীি’ কনবিার সমগ্র ভাব ধারণ কযরনি।” - উনিনির র্যর্থার্থডিা নিরূপণ কর।

“উদ্দীপকনি জীবি-সেীি কনবিার সমগ্র ভাব ধারণ কযরনি।”- মন্তবযনি র্যর্থার্থড।

তধর্যড, সনহষু্ণিা ও বেিা জীবযি সফলিা বযয় আযি। িাই জীবি অর্থডহীি িয়, বরাং এই নিযির মাধযযমই
জীবযির সন্ধাি পাওয়া র্যায়। এ বক্ষযত্র আদশ্ড নহযসযব সামযি র্থাযক মহামািবযদর কীনিডময় জীবিাদশ্ড।
িারা নিজ নিজ কমড দ্বারা পৃনর্থবীযি নেরস্মরণীয় হযয় আযছি।

‘জীবি-সেীি’ কনবিায় কনব এ নবষয়গুযলাযক িুযল ধযরযছি। আমাযদর জীবি নিছক স্বপ্ন িয়, বরাং অযিক
মূলযবাি। জীবি ক্ষণস্থায়ী এবাং এর প্রনিনি পযদ আযছ প্রনিকূলিা। িাই মািুষযক এ পৃনর্থবীযি সাহসী
বর্যাদ্ধার মযিা সাংগ্রাম কযর ববাঁযে র্থাকযি হযব। মহাজ্ঞািী ও মহাি বযনিযদর পর্থ অিুসরযণর মাধযযম
প্রযিযকযক বরণীয় হযি হযব। অিযনদযক উদ্দীপযক বলা হযয়যছ সাহসী বর্যাদ্ধার মযিা সাংগ্রাম কযর সফলিা
অজডযির কর্থা। কাযশ্ম বারবার পরীক্ষায় অকৃিকার্যড হযয়ও মুষযড় পযড়নি। গ্রাযমর একজি নবজ্ঞ বযনির
পরামশ্ড নিযয় বস আবারও পরীক্ষায় অাংশ্গ্রহণ কযর এবাং কৃিকার্যড হয়।

উদ্দীপযকর কাযশ্যমর বেিায় সাহসী বর্যাদ্ধার ভূনমকায় অবিীণড হওয়ার নবষয়নি লক্ষণীয়, র্যা ‘জীবি-সেীি’

কনবিায় কনব িুযল ধযরযছি। িযব কনবিার নবষয়বস্তু আরও বযাপক। এসব নদক নবোযর িাই বলা হযয়যছ

উদ্দীপকনি কনবিার সমগ্র ভাব ধারণ কযরনি।
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অভাগীর স্বগড 

উত্তর

“ও বক েণ্ডাল? েমকাও বকি? িযহ ও ঘৃণয জীব! 
ওই হ'বি পাযর হনরশ্েন্দ্র, ওই শ্মশ্াযির নশ্ব।
আজ েণ্ডাল, কাল হযি পাযর মহাযর্যাগী সম্রাি।

িুনম কাল িাযর অঘডয দানিযব কনরযব িান্দী পাি।”

ক) ‘অভাগীর স্বগড’ গযে জনমদাযরর বগামস্তার িাম কী?

খ) ‘রনসক হিবুনদ্ধর মি দাাঁড়াইয়া রনহল’- বকি?

গ) “উদ্দীপযকর েণ্ডাল ‘অভাগীর স্বগড’ গযের কাোলীর প্রনিনিনধ।"- বযাখযা কযরা।

ঘ) "উদ্দীপযক ফুযি ওিা মযিাভাবই 'অভাগীর স্বগড বলখযকর প্রিযাশ্া।"- মূলযায়ি কযরা।

ক) ‘অভাগীর স্বগড’ গযে জনমদাযরর বগামস্তার িাম কী?

খ) ‘রনসক হিবুনদ্ধর মি দাাঁড়াইয়া রনহল’- বকি?

অভাগীর স্বগড’ গযে জনমদাযরর বগামস্তার িাম ‘অধর রায়’।

মৃিুযপর্থর্যাত্রী স্ত্রী অভাগী রনসযকর পাযয়র ধুযলা োওয়ায় রনসক নবস্মযয় হিবুনদ্ধর মি দানড়যয় রইল।

অভাগীর স্বগড গযে অভাগীর স্বামী রনসক বাঘ। বস অভাগীযক বছযড় অিযত্র েযল র্যায় এবাং অিয নবযয় কযর।

অভাগী িার প্রর্থম পযক্ষর স্ত্রী হযলও বস িাযক ভাযলাবাযস নি, অশ্ি বসি বদয়নি এমিনক কখযিা

বখাাঁজখবর বিয়নি। নকন্তু এখি মৃিুযর পর্থর্যাত্রী অভাগীর বশ্ষ ইো মৃিুযর সময় স্বামীর পাযয়র ধুযলা নিযয়

স্বযগড বর্যযি োয়। স্বামীর প্রনি অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বদযখ রনসক বাঘ হিবুনদ্ধর মি দানড়যয় রইল।
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গ) “উদ্দীপযকর েণ্ডাল ‘অভাগীর স্বগড’ গযের কাোলীর প্রনিনিনধ।"- বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক জাি তবষযমযর নিমডম নেডত্র ফুযি উযিযছ। েণ্ডাল র্যাযদর কাজ হযলা শ্মশ্াযি মরা বপাড়াযিা। িাই

জািযনভমাি সম্পন্ন মািুযষর পযক্ষ িাযক গ্রহণ করা সম্ভব িয়। ফযল িাযক সকযল এনড়যয় েযল। নিক

বর্যমিিা কাোনল বক এনড়যয় র্থাকি সবাই।িাই উপযরাি আযলােিার নভনত্তযি বলা র্যায় বর্য, উদ্দীপযকর

েণ্ডাল অভাগীর স্বগড গযের কাোলীর প্রনিনিনধে কযর।

উদ্দীপযকর েণ্ডাল অভাগীর স্বগড গযে কাোলীর প্রনিনিনধে কযর।

আমাযদর সমাযজ সাম্প্রদানয়কিার নিপীড়যি নদি নদি নপষযছ নিম্ন বশ্রণীর মািুযষরা। জাি ধমড বযণডর কারযণ

িারা নদিনদি অিযাোনরি হযে। অভাগীর স্বগড গযে অভাগী ও কাোনল জাযি নিম্ন, দুযল জাযির প্রনিনিনধ।

নিেু জাযির বযল িাযদর শ্বযদহ বপাড়াযিার অনধকার নছল িা। নকন্তু অভাগীর বশ্ষ ইো নছল বছযলর

হাযির মুখানি করা। নকন্তু উচ্চনবত্তযদর নিপীড়িই কাোনল বসই ইো পূরযণ বযর্থড হয়। িাযক অদু্ভি নবযবেিা

কযর দূর দূর কযর িানড়যয় বদয়।

ঘ) "উদ্দীপযক ফুযি ওিা মযিাভাবই ‘অভাগীর স্বগড’ বলখযকর প্রিযাশ্া।"- মূলযায়ি কযরা।

উদ্দীপযকর েণ্ডাল নিেু বশ্রণীর। িাযদর কাজ হযে শ্মশ্াযির মরা বপাড়াযিা। ফযল অনভজাি বশ্রণীর মািুষ
িাযক বদযখ েমযক র্যায়, ঘৃণয জীব মযি কযর। নকন্তু িার মযধযও বর্য হনরশ্েযন্দ্রর মযিা পুণযাত্মা র্থাকযি
পাযর িার বযাপাযর িারা অজ্ঞ। অভাগীর স্বগড গযে ও জানি বভদ এর কারযণ কাোলীর সাযর্থও প্রায় একই
ধরযির আেরণ করা হযয়যছ।

উদ্দীপযক ফুযি ওিা মযিাভাবই অভাগীর স্বগড গযের বলখক এর প্রিযাশ্া মন্তবযনি র্যর্থার্থড।

শ্রৎেযন্দ্রর রনেি অভাগীর স্বগড গযে নিনি নিেুজাযির প্রনি উাঁেু জাযির অিযাোর-নিপীড়ি অভাগী ও
কাোলীর অবস্থার মাধযযম ফুনিযয় িুযলি। সমাযজর জািযনভমাি সম্পন্ন মািুষযদর জিয নকছু বশ্রণীর মািুযষর
জীবিধারণ হযয় র্যায় কিসাধয। িারা নিপীড়যির ফযল কু্ষদ্র কু্ষদ্র ইোিুকু ও পূরণ করযি পাযরিা। গযে
বদখা র্যায় বর্য কাোলী িার মাযয়র বশ্ষ ইো পূরযণর জিয সমাযজর রূঢ় বাস্তবিার মুযখামুনখ হয়। এই
গযের মাধযযম বলখক বদনখযয়যছি জাযির িাযম মািুযষর নিষু্ঠরিা।

উদ্দীপক ও অভাগীর স্বগড গযে অনভজাি ধযমডর কারযণ নিম্নযশ্রনণর প্রনি অিযাোর স্পি। এর নবরুযদ্ধ বলখক
সমাযজ সযেিি বািডা নদযি বেযয়যছি গযের মাধযযম র্যা উদ্দীপযক ফুযি উযিযছ। িাই বলা র্যায় বর্য উদ্দীপযক
ফুযি ওিা মযিাভাবই অভাগীর স্বগড গযের বলখক এর প্রিযাশ্া।
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ক) কাযদর অন্তর কাাঁযের িযায় স্বে?

খ) ‘ববাধি বাাঁনশ্যি সুর বদওয়া’ বলযি 'উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি' প্রবযন্ধ কী ববাঝাযিা হযয়যছ?

গ) উদ্দীপযকর লােযলর আেরযণ ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর বকাি নদকনির প্রনি আযলাকপাি করা

হযয়যছ বযাখযা কযরা।

ঘ) উদ্দীপযকর লােল আর ফলাযক এক সুযর বাাঁধার আহ্বাযি কাজী িজরুল ইসলাযমর প্রিযাশ্া ধ্বনিি

হযয়যছ- ‘উযপনক্ষি শ্নির

উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর আযলাযক মন্তবযনির বর্যৌনিকিা নবোর কযরা।

COMILLA BOARD

উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি

উত্তর

“লােল কাাঁনদয়া বযল ছানড় নদযয় গলা,
িুই বকার্থা বর্থযক এনল ওযর ভাই ফলা?
বর্যনদি আমার সাযর্থ বিাযর নদল জুনড়
বসনদি হযি বমার মার্থা বখাাঁড়াখুাঁনড়

ফলা কযহ, ভাল ভাই, আনম র্যাই খযস
বদনখ িুনম কী আরাযম র্থাযক ঘযর বযস
ফলাখািা িুযি বগল হালখািা িাই,

খুনশ্ হযয় পযড় র্থাযক বকাি কমড িাই।
োষা বযল, এ আপদ আর বকি রাখা
এযর আজ োলা কযর ধরানয়ব আখা
ইল বযল, ওযয়, ফলা, আয় ভাই বধযয়
খািুনি বর্য ভাল নছল জ্বলুিীর বেযয়।”

ক) কাযদর অন্তর কাাঁযের িযায় স্বে?

খ) ববাধি বাাঁনশ্যি সুর বদওয়া বলযি 'উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি' প্রবযন্ধ কী ববাঝাযিা হযয়যছ?

ির্থাকনর্থি বছািযলাযকর অন্তর কাাঁযের িযায় স্বে।

ববাধি বাাঁনশ্যি সুর বদওয়া বলযি মািুযষর মযধয ববাধ জানগযয় বিালার আহ্বািযক ববাঝাযিা হযয়যছ।
বলখক ববাধি বাাঁনশ্যি সুর নদযয় আমাযদর মযধয ববাধ জানগযয় িুলযি বেযয়যছি। আমরা র্যনদ সমাযজর
পনিি, েন্ডাল, বছািযলাক ভাইযদর বুযক বিযি আপি কযর নিযি পানর এবাং সম্মাযি িাযদর আমাযদর
কািাযর শ্ানমল করযি পানর িযব পৃনর্থবীবাসী আমাযদর সম্মাযির বোযখ বদখযব। প্রাবনন্ধক ববাধি বাাঁনশ্যি
সুর নদযয় আমাযদর মযধয এই ববাধই জাগাযি বেযয়যছি।
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গ) উদ্দীপযকর লােযলর আেরযণ ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর বকাি নদকনির প্রনি আযলাকপাি করা
হযয়যছ বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর লােযলর আেরযণ ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবন্ধ এর আনভজাি-গনবডি ভদ্র সম্প্রদাযয়র
মািনসকিার নদকনির প্রনি আযলাকপাি করা হযয়যছ।
‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধ বলখক আনভজাি সম্প্রদাযয়র মািনসকিার দৃিান্ত বদনখযয়যছি।
আনভজাি-গনবডি ভদ্র সম্প্রদায় ির্থাকনর্থি বছািযলাক সম্প্রদায়যক উযপক্ষা কযর। অর্থে িাযদর ওপরই
উন্নয়যির দশ্ আিা শ্নি নিভডর কযর। ভদ্র সম্প্রদায় মযি কযর ির্থাকনর্থি বছািযলাক সম্প্রদাযয়র সমাযজ
বকাযিা প্রযয়াজি বিই। নকন্তু িাযদর এই ধারণা ভুল। বছািযলাক সম্প্রদায়যক বাইযর বরযখ বড়যলাক
সম্প্রদায় কখযিা েলযি পারযব িা। বছািযলাকযদর ওপরই নিভডর কযর িাযদর উন্নয়ি।
উদ্দীপযক লােযলর আেরযণ ফলাযক উযপক্ষা করার মািনসকিা প্রিীকীভাযব িুযল ধরা হযয়যছ। লােল নিযজ
কাজ করযি পাযর িা ফলাযক বাদ নদযয়। অর্থে লােল ফলাযক বাড়নি ঝাযমলা মযি কযরযছ। এজিয লােল
ফলাযক বাদ নদযি োয়। নকন্তু ফলাযক বাদ নদযয় লােল অেল হযয় পযড়। িখি ফলার ওপর লােযলর
নিভডরশ্ীলিা প্রকাশ্ পায়। আর লােযলর এই আেরণ ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর ভদ্র সম্প্রদাযয়র
মািুযষর আেরযণর প্রনিফলি ঘনিযয়যছ।

ঘ) উদ্দীপযকর লােল আর ফলাযক এক সুযর বাাঁধার আহ্বাযি কাজী িজরুল ইসলাযমর প্রিযাশ্া ধ্বনিি
হযয়যছ- ‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধর আযলাযক মন্তবযনির বর্যৌনিকিা নবোর কযরা।

উদ্দীপযক বর্যমি লােল আর ফলাযক এক সূযত্র গাাঁর্থার আহ্বাি প্রনিধ্বনিি হযয়যছ, বিমনি ‘উযপনক্ষি শ্নির
উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধও কাজী িজরুল ইসলাম ভদ্র সম্প্রদায় ও ির্থাকনর্থি বছািযলাক সম্প্রদায়যক একত্র করযি
বেযয়যছি।
‘উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি’ প্রবযন্ধ কাজী িজরুল ইসলাম সামযবাদ মািনসকিার পনরেয় নদযয়যছি। উন্নি
সমাজ প্রনিষ্ঠায় বছাি-বড়, উাঁেু-নিেু, ধমডীয় ও জানিগি নবযভদ দূর করা আবশ্যক। এই নবযভদ দূর করযি
পারযল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবযি সুখ ও সমৃনদ্ধ নবরাজ করযব। এজিয প্রবযন্ধ বলখক ভদ্র সম্প্রদায় ও
ির্থাকনর্থি বছািযলাক সম্প্রদায়যক একসূযত্র করার প্রিযাশ্া বযি কযয়যছি।
উদ্দীপযক লােযলর ফলাযক একত্র করার আহ্বাি জািাযিা হযয়যছ। লােলযক নিযক র্থাকযি হযল অবশ্যই
ফলার সাহার্যয নিযি হযব। জনম োষ করযি বগযল ফলা ও লােল উভযয়র বর্যৌর্থ প্রযেিার প্রযয়াজি। এজিয
লােল নিযজর ভুল বুঝযি বপযর ফলাযক আহ্বাি জানিযয়যছ একত্র হওয়ার। ফলাযক ছাড়া বর্যমি লােযলর
সার্থডকিা বিই বিমনি সমাযজর ির্থাকনর্থি বছািযলাক সম্প্রদায় ছাড়া ভদ্র সম্প্রদাযয়র উপযর্যানগিা বিই।
কাযজর বক্ষযত্র উদ্দীপযক লােযলর বক্ষযত্র ফলার সাহার্যয প্রযয়াজি হয়। আবার 'উযপনক্ষি শ্নির উযদ্বাধি'
প্রবযন্ধ কমডযক্ষযত্র নগযয় বছািযলাকযদর সাহার্যয ছাড়া বড়যলাযকরা অেল। িা ই লােল ও ফলার মযিাই প্রবযন্ধ
ভদ্র সম্প্রদায় ও বছািযলাক সম্প্রদাযয়র ঐকযবদ্ধ হওয়ার প্রযয়াজি রযয়যছ। আর প্রবযন্ধর বলখক ভদ্র
সম্প্রদায় ও ির্থাকনর্থি বছািযলাক সম্প্রদাযয়র ঐকযবদ্ধ হওয়ার প্রিযাশ্া বযি কযরযছি। িাই বলা র্যায়,
প্রযনাি মন্তবযনি র্যযর্থাপরু্যি।
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ক) নশ্ক্ষার সবডপ্রধাি অে কী?

খ) ‘সানহযিযর মযধয আমাযদর জাি মািুষ হযব’ বলযি বলখক কী বুনঝযয়যছি?

গ) উদ্দীপযকর শ্াহািার আেরযণ ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর বর্য নবযশ্ষ নদকনির ইনেি পাওয়া র্যায় িা বযাখযা কযরা।

ঘ) “নম. শ্াযহযদর বিবয প্রমর্থ বেৌধুরীর পরামযশ্ডরই প্রনিধ্বনি”- ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ

কযরা।

বই পড়া

উত্তর

নিি বছযরর বছাট্ট বছযল ইমিযক নিযয় মা শ্াহািার নেন্তার বশ্ষ বিই। সারাক্ষণ এিা-ওিা খাবার নিযয় নিনি
বছযলর বপছযি বছািাছুনি কযরি। ঘুম বর্থযক িুযলই নখেুনড়, এরপর ফযলর রস, নসদ্ধ নর্ম, দুধ এযকর পর
এক। মা'র হাি বর্থযক বাাঁেযি ইমি পালাযি বেিা কযর, হাি পা বছাযড়, মুখ বন্ধ কযর র্থাযক, আরও কি
বকৌশ্ল। নকন্তু নমযসস শ্াহািা বজার কযর ইমিযক খাওয়াযবিই। এ অবস্থা বদযখ ইমযির বাবা নম. শ্াযহদ
বযলি, “বদযখা, বিামার উযদ্দশ্য মহৎ নকন্তু পদ্ধনি ভুল। বছযলর মেল োও সযন্দহ বিই নকন্তু বিামার
খাওয়াযিার ধরযির পনরবিডি আিযি হযব।

ক) নশ্ক্ষার সবডপ্রধাি অে কী?

খ) ‘সানহযিযর মযধয আমাযদর জাি মািুষ হযব’ বলযি বলখক কী বুনঝযয়যছি? 

নশ্ক্ষার সবডপ্রধাি অে হযলা সানহিযেেডা।

সানহিয েেডার মাধযযম বর্য নিযজযক একজি আযলানকি রুনেশ্ীল এবাং পনরপূণড মািুষ রূযপ তিনর করা র্যায়

প্রযন উি কর্থানি দ্বারা বলখক িাই বুনঝযয়যছি।

‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ বলখক প্রমর্থ বেৌধুরী মািবজীবযি সানহিযেেডার প্রযয়াজিীয়িা ও গুরুে িুযল ধযরযছি।

জানি নহযসযব আমাযদর সৎ, কমডি, নিষ্ঠাবাি এবাং প্রকৃি মািুষ রূযপ নিযজযদর তিনর করযি বগযল সানহিয

েেডার নবকে বিই। আর এনি ববাঝাযিই বলখক বযলযছি, ‘সানহযিযর মযধয আমাযদর জাি মািুষ হযব।’
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গ) উদ্দীপযকর শ্াহািার আেরযণ ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর বর্য নবযশ্ষ নদকনির ইনেি পাওয়া র্যায় িা বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর শ্াহািার আেরযণ 'বই পড়া' প্রবযন্ধ বনণডি আমাযদর সু্কল-কযলযজর নশ্ক্ষকযদর নশ্ক্ষাদাযির
পদ্ধনির নদকনির প্রনি ইনেি পাওয়া র্যায়।

উদ্দীপযক শ্াহািার মাযঝ নশ্ক্ষাদাযির ভ্রান্ত পদ্ধনিনির প্রকাশ্ লক্ষণীয়। নিনি বজার কযর বছযলযক িার
ইোর নবরুযদ্ধ খাওয়াযিার বেিা কযরি। এযি িার উযদ্দশ্য মহৎ হযলও প্রকৃি পযক্ষ িা িার বছযলর পযক্ষ
সুফল বযয় আিযি বযর্থড হয়। বকিিা অনিনরি বকাযিা নকছুযিই আমাযদর মেল লুনকযয় বিই। নিনি পুত্র
ইমিযক বখলার ছযল খাওয়াযিার বেিা করযল বরাং ইমি আিযন্দর সাযর্থ বখি। এযি শ্াহািারও কি করার
প্রযয়াজি হযিা িা। সুিরাাং বলা র্যায়, উদ্দীপযকর শ্াহািার খাওয়াযিার পদ্ধনি এবাং ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ বনণডি
নশ্ক্ষকযদর নশ্ক্ষাদাযির পদ্ধনি একই সূযত্র গাাঁর্থা। উভযয়ই বজারপূবডক আমাযদর মেল কামিার বেিা কযর
র্যাযে র্যা আমাযদর মেল বিা দূযরর কর্থা অমেযলর জিয দায়ী হযে।

প্রমর্থ বেৌধুরীর মযি, আমাযদর সু্কল-কযলযজ নশ্ক্ষার্থডীযদর বজার কযর পািদাি করা হয়। ফযল নশ্ক্ষার্থডীরা
নবদযালযয়র জ্ঞাি েেডায় অরুনেযি বভাযগ। এযি িাযদর শ্ারীনরক ও মািনসক নবপর্যডস্ত হযয় র্থাযক এবাং সু্কল-
কযলযজর নশ্ক্ষার প্রনি অিীহা বপাষণ কযর এবাং নশ্ক্ষাপ্রনিষ্ঠাি বর্থযক ববনরযয় র্যায়। এযি নশ্ক্ষার প্রকৃি
উযদ্দশ্য বযাহি হয়।

ঘ) “নম. শ্াযহযদর বিবয প্রমর্থ বেৌধুরীর পরামযশ্ডরই প্রনিধ্বনি”- ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ
কযরা।

একনি জানিযক প্রকৃি নশ্ক্ষায় নশ্নক্ষি নহযসযব গযড় বিালার জিয প্রমর্থ বেৌধুরী নশ্ক্ষাপদ্ধনিযি পনরবিডি
আিার পরামশ্ড নদযয়যছি র্যা উদ্দীপযকর নম. শ্াযহযদর বিযবয প্রনিধ্বনিি হযয়যছ।

‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ প্রমর্থ বেৌধুরী এযদযশ্র নশ্ক্ষা পদ্ধনি এবাং নশ্ক্ষকযদর পািদাি করার পদ্ধনি নিযয় প্রন
িুযলযছি। িাাঁর মযি, আমাযদর বদযশ্ নশ্ক্ষার্থডীযদর বজার কযর নশ্ক্ষাদাি করাযিা হয়। এযি সকযল পাশ্
করযলও প্রকৃি নশ্নক্ষি হযয় ওযি িা। িাই এই পদ্ধনিযি নশ্ক্ষকযদর উযদ্দশ্য মহৎ হযলও িা নশ্ক্ষার্থডীযদর
জ্ঞািী ও প্রকৃি মািুষ নহযসযব তিনর করযি বযর্থড হয়।
এজিয নশ্ক্ষার্থডীযদর পছন্দািুর্যায়ী বই পযড় প্রকৃি নশ্ক্ষায় নশ্নক্ষি হযয় ওিা উনেি বযল প্রাবনন্ধক মযি
কযরি। বকিিা একমাত্র স্ব-নশ্ক্ষাই পাযর একজিযক সুনশ্নক্ষি নহযসযব তিনর করযি।

উদ্দীপযক নম. শ্াযহদ স্ত্রীর খাওয়াযিার পদ্ধনিযি পনরবিডি আিযি পরামশ্ড বদি। বকিিা িাাঁর স্ত্রী বছযলর
মেযলর জিয বজার কযর খাওয়াযিাযি মযিাযর্যাগ নদযয়যছি এযি কযর আদযি িার বকাি উপকারী হযে
িা। নিনি মযি কযরি বছযল ববনশ্ বখযলই বুনঝ স্বাস্থযবাি হযব, এিাই বছযলর জিয ভাযলা। নকন্তু এনি
বমাযিও সনিক পদ্ধনি িয়। িাই এই পদ্ধনির পনরবিডি ঘিাযিা উনেি। আর উদ্দীপযক নম. শ্াযহদ এ
নবষয়নিই অিুধাবি করযি বপযরযছি এবাং িার স্ত্রীযক পরামশ্ড নদযয়যছি বকি বস িার খাওয়াযিার পদ্ধনি
পনরবিডি করার মাধযযম ইমযির খাওয়ার প্রনি আগ্রহ সৃনি করযি পাযর র্যা পরবিডীযি িার সুস্বাস্থযিার
জিয সহায়ক নহযসযব ভূনমকা পালি করযব।
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‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর প্রমর্থ বেৌধুরীর পরামশ্ড এবাং উদ্দীপযকর নম. শ্াযহযদর পরামযশ্ডর বপ্রক্ষাপি নভন্ন হযলও

উযদ্দশ্যগি নদকযর্থযক এক। বকিিা িারা উভয়ই প্রেনলি পদ্ধনির ভুল অিুধাবি কযরযছি এবাং িা বর্থযক

উত্তরযণর পরামশ্ড নদযয়যছি। বজার কযর খাওয়াযিার মাযঝ বর্যমি স্বাযস্থযর উপকানরিা বিই, বিমনি বজার

কযর নবদযাদাযির মাযঝও নশ্ক্ষার প্রকৃি উযদ্দশ্য পূরণ হয় িা।

ফযল উদ্দীপযকর নম. শ্াযহদ এবাং ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর প্রমর্থ বেৌধুরী মূলি একই পরামশ্ড আলাদা বপ্রক্ষাপযি

নদযয়যছি। িাই বলা র্যায় প্রযনাি মন্তবযনি র্যর্থার্থড।
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JESSORE BOARD

পযহলা তবশ্াখ

উত্তর

পযহলা তবশ্াখ। শ্হর জুযড় েলযছ আিন্দ র যানল। শ্হযরর বছাি-বড়, িারী-পুরুষ সবাই রনেি বপাশ্াযক
সনিি হযয় র যানলযি অাংশ্গ্রহণ কযরযছি। নকন্তু গনরব কৃষক গনি নময়া বছযলযমযয়রা জাযি িা এি আিন্দ
নকযসর! ওরা জািযি োইযল গনি নময়া বযল, এিা পযহলা তবশ্াযখর অিুষ্ঠাি। [র্যযশ্ার ববার্ড- ২০১৬]

ক) ঐনিহানসক আবুল ফজল িববষডযক কী বযলযছি?

খ) ঢাকা িববষড উদর্যাপিযক বলখক বুযজডায়ানবলাস বযলযছি বকি?

গ) উদ্দীপযকর আিন্দ র যানল পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর বকাি নদকনিযক নিযদডশ্ কযর? বযাখযা কর

ঘ) 'উদ্দীপযক কবীর বেৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূণড প্রনিফলি ঘযিনি।'- মন্তবয বলখ।

ক) ঐনিহানসক আবুল ফজল িববষডযক কী বযলযছি?

খ) ঢাকা িববষড উদর্যাপিযক বলখক বুযজডায়ানবলাস বযলযছি বকি?

ঐনিহানসক আবুল ফজল 'িববষড' বক এযদযশ্র জিগযণর িওযরাজ বযলযছি।

বাাংলা িববযষড কৃনত্রম আিন্দ-উল্লাস ও লাগামহীি অর্থডবযয় করার কারযণ ঢাকার িববষড উদর্যাপিযক বলখক

বুযজডায়ানবলাস বযলযছি।

ঢাকায় পয়লা তবশ্াযখর অিুষ্ঠাযি প্রেুর পনরমাযণ মধযনবত্ত ও উচ্চনবত্ত বশ্রনণর মািুযষর সমাগম ঘযি। এরা

একনদযির জিয কৃনত্রম বাোনল বপাশ্াযক সনিি হয়। রমিা বরস্তারায় প্রেুর িাকা বযযয় পান্তা-ইনলশ্ খায়।

অর্থে সারা বছর এরা বাোনল ঐনিহযযক লালি কযর িা। একনদযির বাোনল বসযজ লাগামহীি আিন্দ-উল্লাযস

অযহিুক িাকা বযয় কযর। িাই ঢাকার িববষড উদর্যাপিযক বলখক বুযজডায়ানবলাস বযলযছি।
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গ) উদ্দীপযকর আিন্দ র যানল পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর বকাি নদকনিযক নিযদডশ্ কযর? বযাখযা কর

উদ্দীপযকর আিন্দ র যানল পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর তবশ্াখী উৎসযবর নদকনিযক নিযদডশ্ কযর।

পরস্পযরর বানড়যি র্যাওয়া-আসা, শুযভো নবনিময়, খাওয়া-দাওয়া, িািারকম বখলাধুলা, আিন্দ-উৎসব, বমলা

ও প্রদশ্ডিী নমযল সারা বছযরর অিযািয নদিগুযলা বর্থযক সমূ্পণড সবিন্ত্র হযয় এ নদিনি বগৌরব মনন্ডি হযয়

ওযি। উদ্দীপযকর পয়লা তবশ্াযখ শ্হরজুযড় েলযছ আিন্দ র যানল। শ্হযরর বছাি-বড়, িারী-পুরুষ সবাই রনেি

বপাশ্াযক সনিি হযয় র যানলযি অাংশ্গ্রহণ কযরযছ। প্রবন্ধ ও উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াযখর আিন্দনেত্র উপস্থানপি

হযয়যছ। িাই উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর অিন্দ উৎসযবর নদকনি সার্থডকভাযব নিযদডনশ্ি হযয়যছ।

বাাংলা িববষড 'পয়লা তবশ্াখ' বাোনলর সবডযশ্রষ্ঠ সাাংসৃ্কনিক উৎসব। কৃনষযক বকন্দ্র কযর প্রােীিকাল বর্থযকই

বাাংলা িববষড উদর্যাপযিরা ধারণা তিনর হয়। ধমডীয় সাংকীণডিার বৃত্ত অনিক্রম কযর বাাংলা িববষড উৎসব আজ

আমাযদর জািীয় বেিিার ধারক হযয় উযিযছ। পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধ বনণডি, বাাংলা িববষড উৎসযব গ্রাম-িগর

নিনবডযশ্যষ বাাংলার সব ধমড ও বশ্রনণর মািুষ সািযন্দ বর্যাগ বদয়।

ঘ) 'উদ্দীপযক কবীর বেৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূণড প্রনিফলি ঘযিনি। '- মন্তবয বলখ।

উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াযখ নিছক আিন্দ উৎসব পালযির কারযণ কবীর বেৌধুরীর আকাঙ্কার পূণড প্রনিফলি
ঘযিনি।

পয়লা তবশ্াখ রেিায় িববযষডর আিন্দনেযত্রর পাশ্পানশ্ এক িানিক বেিিার উজ্জ্বীবি ঘনিযয়যছি বলখক।
বলখযকর মযি, এ উৎসব একার নহনু্দ বা মুসলমািযদর বা ববৌদ্ধ-নিস্টািযদর িয়। এ উৎসব সমস্ত বাোনলর।
ধিী-গনরব, কৃষক-শ্রনমক বাাংলা ভাষাভাষী এযদযশ্ বসবাসকারী সমস্ত মািুযষর। ধমডীয় সাংকীণডিার বৃত্ত
অনিক্রম কযর বাাংলা িববষড উৎসব আজ মািুযষর জািীয় বেিিার ধারক  । িববষড উদর্যাপযি বাোনল
জািীয়িাবাদী বেিিা, বদশ্াত্মযবাধ,সনক্রয় ঐনিহয বেিিা ও ঐকযবদ্ধ িার দৃঢ় প্রিযয় জাগ্রি হয়। িাই
উদ্দীপযক বনণডি নিযয়যছা আিন্দ-উল্লাস উদর্যাপযির নবষযয় আযলাকপাি করায় বলখক এর মূল উযদ্দশ্য িয়।
বলখক এর উযদ্দশ্য সাবডজিীি ঐকযযবাধ সৃনি করা।

উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াযখ শ্হরজুযড় েলযছ আিন্দ র যানল। শ্হযরর বছাি-বড়, িারী-পুরুষ সবাই রনেি বপাশ্াযক
সনিি হযয় র যানলযি অাংশ্ গ্রহণ কযরযছ। নকন্তু গনরব কৃষক গনণ নময়ার বছযলযমযয়রা জাযিই িা এি আিন্দ
কীযসর। পয়লা তবশ্াখিা বর্যি ঢাকার ধিী বশ্রনণর উৎসযব পনরণি হযয়যছ র্যা বলখযকর কাময িয়।

বাোনলর জািীয় জীবযির সবযেযয় বড় ও জাকজমকপূণড অিুষ্ঠাি হযলা পয়লা তবশ্াখ। হাজার বছযরর পুরযিা
এ অিুষ্ঠাি বাোনল জািীয়িাযবাণ সৃনিযি বযাপক ভূনমকা পালি কযর।
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JESSORE BOARD

পযহলা তবশ্াখ
পযহলা তবশ্াখ। শ্হর জুযড় েলযছ আিন্দ র যানল। শ্হযরর বছাি-বড়, িারী-পুরুষ সবাই রনেি বপাশ্াযক
সনিি হযয় র যানলযি অাংশ্গ্রহণ কযরযছি। নকন্তু গনরব কৃষক গনি নময়া বছযলযমযয়রা জাযি িা এি আিন্দ
নকযসর! ওরা জািযি োইযল গনি নময়া বযল, এিা পযহলা তবশ্াযখর অিুষ্ঠাি।

ক) ঐনিহানসক আবুল ফজল িববষডযক কী বযলযছি?

খ) ঢাকা িববষড উদর্যাপিযক বলখক বুযজডায়ানবলাস বযলযছি বকি?

গ) উদ্দীপযকর আিন্দ র যানল পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর বকাি নদকনিযক নিযদডশ্ কযর? বযাখযা কর

ঘ) 'উদ্দীপযক কবীর বেৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূণড প্রনিফলি ঘযিনি।'- মন্তবয বলখ।

[র্যযশ্ার ববার্ড- ২০১৬]

উত্তর

ক) ঐনিহানসক আবুল ফজল িববষডযক কী বযলযছি?

খ) ঢাকা িববষড উদর্যাপিযক বলখক বুযজডায়ানবলাস বযলযছি বকি?

ঐনিহানসক আবুল ফজল 'িববষড' বক এযদযশ্র জিগযণর িওযরাজ বযলযছি।

বাাংলা িববযষড কৃনত্রম আিন্দ-উল্লাস ও লাগামহীি অর্থডবযয় করার কারযণ ঢাকার িববষড উদর্যাপিযক বলখক

বুযজডায়ানবলাস বযলযছি।

ঢাকায় পয়লা তবশ্াযখর অিুষ্ঠাযি প্রেুর পনরমাযণ মধযনবত্ত ও উচ্চনবত্ত বশ্রনণর মািুযষর সমাগম ঘযি। এরা

একনদযির জিয কৃনত্রম বাোনল বপাশ্াযক সনিি হয়। রমিা বরস্তারায় প্রেুর িাকা বযযয় পান্তা-ইনলশ্ খায়।

অর্থে সারা বছর এরা বাোনল ঐনিহযযক লালি কযর িা। একনদযির বাোনল বসযজ লাগামহীি আিন্দ-উল্লাযস

অযহিুক িাকা বযয় কযর। িাই ঢাকার িববষড উদর্যাপিযক বলখক বুযজডায়ানবলাস বযলযছি।
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গ) উদ্দীপযকর আিন্দ র যানল পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর বকাি নদকনিযক নিযদডশ্ কযর? বযাখযা কর

উদ্দীপযকর আিন্দ র যানল পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর তবশ্াখী উৎসযবর নদকনিযক নিযদডশ্ কযর।

পরস্পযরর বানড়যি র্যাওয়া-আসা, শুযভো নবনিময়, খাওয়া-দাওয়া, িািারকম বখলাধুলা, আিন্দ-উৎসব, বমলা ও

প্রদশ্ডিী নমযল সারা বছযরর অিযািয নদিগুযলা বর্থযক সমূ্পণড সবিন্ত্র হযয় এ নদিনি বগৌরব মনন্ডি হযয় ওযি।

উদ্দীপযকর পয়লা তবশ্াযখ শ্হরজুযড় েলযছ আিন্দ র যানল। শ্হযরর বছাি-বড়, িারী-পুরুষ সবাই রনেি বপাশ্াযক

সনিি হযয় র যানলযি অাংশ্গ্রহণ কযরযছ। প্রবন্ধ ও উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াযখর আিন্দনেত্র উপস্থানপি হযয়যছ।

িাই উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধর অিন্দ উৎসযবর নদকনি সার্থডকভাযব নিযদডনশ্ি হযয়যছ।

বাাংলা িববষড 'পয়লা তবশ্াখ' বাোনলর সবডযশ্রষ্ঠ সাাংসৃ্কনিক উৎসব। কৃনষযক বকন্দ্র কযর প্রােীিকাল বর্থযকই

বাাংলা িববষড উদর্যাপযিরা ধারণা তিনর হয়। ধমডীয় সাংকীণডিার বৃত্ত অনিক্রম কযর বাাংলা িববষড উৎসব আজ

আমাযদর জািীয় বেিিার ধারক হযয় উযিযছ। পয়লা তবশ্াখ প্রবযন্ধ বনণডি, বাাংলা িববষড উৎসযব গ্রাম-িগর

নিনবডযশ্যষ বাাংলার সব ধমড ও বশ্রনণর মািুষ সািযন্দ বর্যাগ বদয়।

ঘ) 'উদ্দীপযক কবীর বেৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূণড প্রনিফলি ঘযিনি। '- মন্তবয বলখ।

উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াযখ নিছক আিন্দ উৎসব পালযির কারযণ কবীর বেৌধুরীর আকাঙ্কার পূণড প্রনিফলি
ঘযিনি।

পয়লা তবশ্াখ রেিায় িববযষডর আিন্দনেযত্রর পাশ্পানশ্ এক িানিক বেিিার উজ্জ্বীবি ঘনিযয়যছি বলখক।
বলখযকর মযি, এ উৎসব একার নহনু্দ বা মুসলমািযদর বা ববৌদ্ধ-নিস্টািযদর িয়। এ উৎসব সমস্ত বাোনলর।
ধিী-গনরব, কৃষক-শ্রনমক বাাংলা ভাষাভাষী এযদযশ্ বসবাসকারী সমস্ত মািুযষর। ধমডীয় সাংকীণডিার বৃত্ত অনিক্রম
কযর বাাংলা িববষড উৎসব আজ মািুযষর জািীয় বেিিার ধারক  । িববষড উদর্যাপযি বাোনল জািীয়িাবাদী
বেিিা, বদশ্াত্মযবাধ,সনক্রয় ঐনিহয বেিিা ও ঐকযবদ্ধ িার দৃঢ় প্রিযয় জাগ্রি হয়। িাই উদ্দীপযক বনণডি
নিযয়যছা আিন্দ-উল্লাস উদর্যাপযির নবষযয় আযলাকপাি করায় বলখক এর মূল উযদ্দশ্য িয়। বলখক এর উযদ্দশ্য
সাবডজিীি ঐকযযবাধ সৃনি করা।

উদ্দীপযক পয়লা তবশ্াযখ শ্হরজুযড় েলযছ আিন্দ র যানল। শ্হযরর বছাি-বড়, িারী-পুরুষ সবাই রনেি বপাশ্াযক
সনিি হযয় র যানলযি অাংশ্ গ্রহণ কযরযছ। নকন্তু গনরব কৃষক গনণ নময়ার বছযলযমযয়রা জাযিই িা এি আিন্দ
কীযসর। পয়লা তবশ্াখিা বর্যি ঢাকার ধিী বশ্রনণর উৎসযব পনরণি হযয়যছ র্যা বলখযকর কাময িয়।

বাোনলর জািীয় জীবযির সবযেযয় বড় ও জাকজমকপূণড অিুষ্ঠাি হযলা পয়লা তবশ্াখ। হাজার বছযরর পুরযিা
এ অিুষ্ঠাি বাোনল জািীয়িাযবাণ সৃনিযি বযাপক ভূনমকা পালি কযর।
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কযপািাক্ষ-িদ
সাি বছর আযগ নবযয় হওয়া রাযহলা নিজগ্রাম, বানড়-ঘর আপিজিযদর বছযড় শ্বশুরবানড় এযসযছ। িাযদর
বানড়র পাযশ্ই নছল একনি নবশ্াল পুকুর। বসই পুকুযর বস সাাঁিার কািযিা, বখলযিা, মাছ ধরযিা।
শ্বশুরবানড়যি পুকুর র্থাকযলও বস অবাযধ সাাঁিার কািযি পাযর িা। বখলযি পাযর িা। িাই রাযহলা র্যিনদি
শ্বশুরবানড়যি র্থাযক, সব সময় পযর্থর নদযক িানকযয় র্থাযক। িার অবস্থা হযয়যছ র্াোয় বিালা মাযছর মি।

ক. মাইযকল মধুসূদি দত্ত নিিধযমড দীনক্ষি হি কি সাযল?

খ. ‘দুগ্ধযরাযিারূপী িুনম জমভূনম-স্তযি।’ - একর্থা নদযয় কনব কী ববাঝাযি বেযয়যছি?

গ. উদ্দীপযক রাযহলার গ্রাযমর প্রনি িাি আর কনব মাইযকল মধুসূদি দযত্তর কযপািাযক্ষর প্রনি িাি কিিা

সাদৃশ্যপূণড?

ঘ. ‘িার অবস্থা বর্যি র্াোয় বিালা মাযছর মযিা’ - উনিনি বর্যি উদ্দীপযকর রাযহলা এবাং কনব মাইযকযলর

মািনসক অবস্থাযক িুযল ধযরযছ। একর্থার সিযিা নিরূপণ কর।

[র্যযশ্ার ববার্ড- ২০১৬]

উত্তর

ক) মাইযকল মধুসূদি দত্ত নিিধযমড দীনক্ষি হি কি সাযল?

খ) ‘দুগ্ধযরাযিারূপী িুনম জমভূনম-স্তযি’। - একর্থা নদযয় কনব কী ববাঝাযি বেযয়যছি?

মাইযকল মধুসূদি দত্ত নিস্টধযমড দীনক্ষি হি ১৮৪২ সাযল।

‘দুগ্ধ-বরাযিারূপী িুনম জমভূনম-স্তযি’- বলযি কনব কযপািাক্ষ িদযক জমভূনম ির্থা বাাংলা মাযয়র স্তযি দুযধর

বরািরূযপ কেিা কযরযছি।

কযপািাক্ষ িযদর িীযর কনবর তশ্শ্ব বকযিযছ। এ িযদর সযেই নছল কনবর তশ্শ্ব নমিানল। প্রবাসজীবযির

একানকযের র্যন্ত্রণায় কনব কেিায় বারবার নফযর র্যাি িাাঁর মািৃভূনমর কাযছ। কযপািাযক্ষর স্বে বরািধারা

কনবর কেিায় বাাংলা মাযয়র দুযধর বফায়ারা নহযসযব প্রনিভাি হযয়যছ।
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গ) উদ্দীপযক রাযহলার গ্রাযমর প্রনি িাি আর কনব মাইযকল মধুসূদি দযত্তর কযপািাযক্ষর প্রনি িাি কিিা
সাদৃশ্যপূণড?

উদ্দীপযকর রাযহলার গ্রাযমর প্রনি িাি আর কনব মাইযকল মধুসূদি দযত্তর কযপািাযক্ষর প্রনি িাি

পুযরাপুনরভাযব সাদৃশ্যপূণড।

জমভূনমর প্রনি বপ্রম মািুযষর একনি বমৌনলক মািবীয় গুণ। প্রবাস জীবযি এ বপ্রম গভীরভাযব অিুভূি হয়

এবাং মািুষ এ সময় গভীর সৃ্মনিকািরিায় বভাযগ। ‘কযপািাক্ষ িদ’ কনবিায় এ নদকনি প্রকানশ্ি হযয়যছ।

‘কযপািাক্ষ িদ’ কনবিার কনব মাইযকল মধুসূদি দত্ত কযপািাক্ষ িযদর িীযর প্রাকৃনিক পনরযবযশ্ বড়

হযয়যছি। ফ্রাযে প্রবাসকাযল জমভূনমর তশ্শ্ব-তকযশ্াযরর ববদিা-নবধুর সৃ্মনি িার মযি কািরিা জানগযয়যছ।

দূযর বযসও নিনি বর্যি কযপািাক্ষ িযদর কলকল ধ্বনি শুিযি পাি। কযপািাক্ষ িযদর জযল বেযহর িৃষ্ণা

বমিাযিার জিয কনব বযাকুল হযয় ওযিি। িদ্রুপ উদ্দীপযকর রাযহলার সাি বছর আযগ নবযয় হযলও িার

নিজ গ্রাম, বানড়ঘর আর িাযদর বানড়র পাযশ্র নবশ্াল পুকুযরর কর্থা ভুলযি পাযর িা। বসই পুকুযর বস

সাাঁিার কািযিা, বখলি, মাছ ধরি। িার শ্বশুরবানড়যি পুকুর র্থাকযলও িাযি বস অবাযধ সাাঁিার কািযি

পাযর িা। তশ্শ্যব িাযদর বানড়র পুকুযর সাাঁিার কািার সৃ্মনি কনব মধুসূদযির মযিা িাযকও বযাকুল কযর

বিাযল।

‘‘-‘িার অবস্থা বর্যি র্াোয় বিালা মাযছর মযিা’ উনিনি ‘কযপািাক্ষ িদ’ কনবিার ষষ্ঠযকর ভাযব ফুযি

উযিযছ’’ প্রযনাি কর্থানির সিযিা রযয়যছ।

কযপািাক্ষ িদ কনবিায় কনব মাইযকল মধুসূদি দত্ত প্রবাযস বসবাসকাযল জমভূনমর প্রনি গভীর িাযির

কর্থা, বযাকুলিার কর্থা বযি কযরযছি। নিনি প্রবাসজীবযির বজৌলুযসর মযধযও িাাঁর নপ্রয় জমভূনমযক ভুলযি

পাযর িা।

উদ্দীপযকর রাযহলার সাি বছর আযগ নবযয় হযলও বাবার বানড়র ির্থা িার তশ্শ্ব সৃ্মনির কর্থা ভুলযি

পাযরি িা। বস শৃ্শুর বানড়যি র্থাকযলও িার মি বর্যি পযড় র্থাযক তশ্শ্যবর পুকুর পাযড়। ‘কযপািাক্ষ িদ’

কনবিার কনব মাইযকল মধুসূদি দত্তও প্রবাসজীবযি জমভূনমর প্রনি বযাকুলিা অিুভব কযরি। িার মযি

সব সময় জাগরুক র্থাযক কযপািাক্ষ িযদর সৃ্মনি। তশ্শ্যবর জমভূনমর প্রনি উদ্দীপযকর রাযহলা ও কনব

মধুসূদযির েরম বযাকুলিা প্রকাশ্ বপযয়যছ।

ঘ) ‘‘িার অবস্থা বর্যি র্াোয় বিালা মাযছর মযিা’’- উনিনি বর্যি উদ্দীপযকর রাযহলা এবাং কনব মাইযকযলর
মািনসক অবস্থাযক িুযল ধযরযছ। একর্থার সিযিা নিরূপণ কর।
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মািুষ বকাযিা স্থাযি র্থাকযি র্থাকযি বসই স্থাযির নকছুর সাযর্থ সখয বা অভযস্তিার সৃনি হয়। নকন্তু বকাযিা

কারযণ এর বযিযয় ঘিযল অর্থডাৎ মািুযষর আজযমর অভযাযসর বযিযয় ঘিযল বস পূযবডর অবস্থায় নফযর বর্যযি

বযাকুল হযয় উযি। উদ্দীপযকর রাযহলা বছযলযবলা বর্থযক বাযপর বানড়যি পুকুযর সাাঁিার কািা, মাছ ধরা

ইিযানদর কর্থা বস বর্যমি ভুলযি পাযর িা, বিমনি মাইযকল মধুসূদি দত্তও কযপািাক্ষ িদ ির্থা জমভূনমর

কর্থা ভুলযি পাযরি িা। িাযদর উভযয়রই মািনসক অবস্থা েরযম বপৌযছ র্যায়। এযক্ষযত্র িাযদর মািনসক

অবস্থা হয় র্াোয় বিালা মাযছর মযিা। বর্যি িাযদর তশ্শ্ব সৃ্মিনির জমভূনমযি িা বগযল মািনসক প্রশ্ানন্ত

হযব িা। অিএব, উদ্দীপযকর রাযহলা ও কনব মধুসূদি দযত্তর মািনসক অবস্থার বপ্রনক্ষযি প্রযনাি কর্থানির

সিযিা রযয়যছ।
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আম আনির বভপু 
স্বামী ও দুই সন্তাি নিযয় পুষ্পরাণীর সাংসার। নদিমজুর স্বামীর সামািয আযয় অনি কযি িার সাংসার েযল।
সন্তািযদর ভাযলা বখযি পরযি নদযি িা পারযলও পরম মমিায় িাযদর আগযল রাযখি। দুিনমর কারযণ
মাযঝ মযধয বকাবঝকা করযলও অন্তযর িাযদর জযিয অনি গভীর মমিা অিুভব কযরি।

ক) 'আম-আাঁনির বভপু' শ্ীষডক গেনির রেনয়িা বক?

খ) ‘িীলুমনণ রাযয়র নভিা জেলাবৃি হইয়া পনড়য়া আযছ।’ - বকি?

গ) উদ্দীপযকর পুষ্পরাণীর সাংসাযরর সযে আম-আাঁনির বভাঁপু গযের সবডজয়ার সাংসাযরর সাদৃশ্যগি নদক িুযল 

ধর।

ঘ) “পুষ্পরাণী ও সবডজয়া উভযয়ই পনল্ল-মাযয়র শ্াশ্বি েনরত্র।”- উদ্দীপক ও 'আম-আাঁনির বভাঁপু শ্ীষডক গযের 

আযলাযক এ কর্থার উপরু্যিিা নবোর কর।

[র্যযশ্ার ববার্ড- ২০১৬]

উত্তর

ক) 'আম-আাঁনির বভপু' শ্ীষডক গেনির রেনয়িা বক?

খ) ‘িীলুমনণ রাযয়র নভিা জেলাবৃি হইয়া পনড়য়া আযছ।’ - বকি?

আম-আাঁনির বভপু শ্ীষডক গেনির রেনয়িা ‘নবভূনিভূষণ বযন্দযাপাধযায়’।

িীলমনণ রাযয়র মৃিুযর কারযণ িার নভিা জেলাবৃি হইয়া পনড়য়া আযছ।

হনরহর রাযয়র জ্ঞানি-ভ্রািা িীলুমনণ রায় সম্প্রনি গি বৎসর মারা নগযয়যছি। িার স্ত্রী পুত্রকিযা নিযয় িার

নপত্রালযয় বাস করযছি। কাযজই পাযশ্র এ নভিাও জেলাবৃি হযয় পযড় আযছ।
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গ) উদ্দীপযকর পুষ্পরাণীর সাংসাযরর সযে 'আম-আাঁনির বভাঁপু গযের সবডজয়ার সাংসাযরর সাদৃশ্যগি নদক িুযল 
ধর।

উদ্দীপযকর পুষ্পরাণীর সাংসাযরর সযে 'আম-আাঁনির বভপু গযের সবডজয়ার সাংসাযরর সাদৃশ্য ফুযি উযিযছ।

গ্রাম বাাংলায় অযিক পনরবার আযছ র্যারা নিি ববলা বখযি পায় িা। কায়যেযশ্ নদি কািায়। নকন্তু িাযদর ঘযর

বসৌহাযদডযর অভাব বিই। বাবা-মাযয়র আদর ও বেযহ গ্রামবাাংলার প্রনিনি ঘযরই সন্তািযদর নদি কাযি আিযন্দ।

উদ্দীপযক পুষ্পরাণীর সাংসাযরর নেত্র ফুযি উযিযছ। তদযিযর সাংসাযর প্রাণী সন্তািযদর বপিপুযর বখযি নদযি পাযর

িা। দুিুনমর কারযণ মাযঝ মযধয বকাঝকা করযলও অন্তযর িাযদর জিয অনি গভীর মমিা অিুভব কযরি। এই

মমিার নেত্র আম-আাঁনির বভাঁপু গযের সবডজয়ার। সাংসাযরও বদখযি পওয়া র্যায়। সবডজয়া গনরব সন্তািযদর

ভাযলা নকছু বখযি নদযি পাযর িা। নকন্তু মািৃযের আদযর ভনরযয় রাযখ। অভাযবর মযধয সবডজয়ার এই

মািৃযেযহর নদকনির সাযর্থই উদ্দীপযকর পুষ্পরাণীর সাংসাযরর সাদৃশ্য নবদযমাি।

ঘ) “পুষ্পরাণী ও সবডজয়া উভযয়ই পনল্ল-মাযয়র শ্াশ্বি েনরত্র।”- উদ্দীপক ও 'আম-আাঁনির বভাঁপু শ্ীষডক গযের

আযলাযক এ কর্থার উপরু্যিিা নবোরর।

মািৃযের নদক নদযয় পুষ্পরাণী ও সবডজয়া উভযয়ই পনল্লমাযয়র শ্াশ্বি েনরত্র।

উদ্দীপযকর পুষ্পরাণীর মযিা সবডজয়াও সন্তািবৎসল এক মাযয়র প্রিীক। উদ্দীপযকর পুষ্পরাণী িাযদর দানরদ্র
পীনড়ি সাংসাযর দুইনি সন্তাি নিযয় কায়যেযশ্ জীবির্যাপি কযরি। নিকমযিা বখযি-পরযি নদযি িা পারযলও
পরম মমিা নদযয় িার সন্তািযদর আগযল রাযখি। কখযিা দুিুনমর কারযণ িাযদর বকাঝকা করযলও অন্তযর
িাযদর জিয অকৃনত্রম মমিা অিুভব কযরি। আবার আম-আাঁনির বভাঁপু, গযে সবডজয়া অপু ও দুগডাযক নিকমযিা
বখযি-পরযি নদযি িা পারযলও িাযদর মািৃযেযহর শ্ীিল ছায়ায় আগযল রাযখি। িাই বলা র্যায় বর্য,
উদ্দীপযকর পুষ্পরাণী ও 'আম-আাঁনির বভাঁপু গযের সবডজয়ার মযধয। পনল্লমাযয়র শ্াশ্বি োনরনত্রক তবনশ্িয ফুযি
উযিযছ।

উদ্দীপযক স্বামী ও দুই সন্তাি নিযয় পুষ্পরাণীর সাংসার। নদিমজুর স্বামীর সামািয আযয় অনিকযি িার সাংস্বার
েযল। সন্তািযদর ভাযলা বখযি-পরযি নদযি িা পারযলও পরম মমিায় িাযদর আগযল রাযখি। অিযনদযক আম-
আাঁনির বভাঁপু গযে সবডজয়ার সাংসারও দানরযদ্রয নেি। িার সন্তািযদর নিকমযিা বখযি-পরযি নদযি িা পারযলও
িাযদর মািৃযের অমানয়ক আদর-র্যযত্ন আগযল রাযখি।

আম-আাঁনির বভপু গযে সবডজয়া মািৃযের এক অিিয নেত্র। হনরহযরর গনরযবর সাংসাযর দুনি সন্তাি নিযয়
সবডজয়া খুব অসহায়ভাযব জীবির্যাপি করযি বাধয হয়। দুনি বছযলযমযয়র মুযখ দুযবলা দুমুযিা ভাি িা নদযি
পারযলও িাযদর আদর-বেযহ আগযল বরযখযছি।
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মািুষ
মািুযষর পদনপি শ্িশ্ি এনিম সন্তাি

লুিিার েক্রিযল পযল পযল নদযয় র্যায় প্রাণ,
অশ্রুর বিযায় ভাযস নবধবার মনলি শ্য়াি

বেযয় আযছ অসহায়, বরাগজীণড পাণু্ড্রর িয়াি।
দুয়াযর বকাঁযদযছ নিুঃস্ব ভাযলাযবযস বাড়াযল িা হাি
সম্পযদর পাহাড় গনড় এক কণা দাওনি র্যাকাি।

ক. সুলিাি মাহমুদ কিবার ভারিবষড আক্রমণ কযরনছযলি?

খ. বমাল্লা সাযহব মসনজযদ িালা নদল বকি?

গ. উদ্দীপযক উনল্লনখি অসহায় বযনি 'মািুষ' কনবিায় কাযদর প্রনিনিনধে কযর? বযাখযা কর।

ঘ. "উদ্দীপক ও মািুষ কনবিায় মািুযষর সম্পদ নলপ্সার প্রনি কিাক্ষ করা হযয়যছ"- উনিনি উদ্দীপক ও

'মািুষ' কনবিার আযলাযক নবযেষণ কর।

[র্যযশ্ার ববার্ড- ২০১৬]

উত্তর

ক) সুলিাি মাহমুদ কিবার ভারিবষড আক্রমণ কযরনছযলি?

খ) বমাল্লা সাযহব মসনজযদ িালা নদল বকি?

সুলিাি মাহমুদ সযির বার ভারি আক্রমণ কযরনছযলি।

নিযজর স্বার্থড উদ্ধাযরর জিয বমাল্লা সাযহব মসনজযদ িালা নদল।

মসনজদ সকল মুসলমাযির জিয। এখাযি সবার অনধকার সমাি। নকন্তু এক বশ্রনণর স্বার্থডবাদী বমাল্লা বসযজ

মসনজদ বর্থযক স্বার্থড উদ্ধার কযর। এরা দাি-খয়রাি, নশ্রনি-বগাস্ত নিযজরা বভাগ কযর। গনরব, কু্ষধািডরা নকছু

োইযল িারা এ মসনজযদ িালা লানগযয় বদয়।
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গ) উদ্দীপযক উনল্লনখি অসহায় বযনি 'মািুষ' কনবিায় কাযদর প্রনিনিনধে কযর? বযাখযা কর।

উদ্দীপযক উনল্লনখি অসহায় বযনি 'মািুষ' কনবিায় ভুখানর ও মুসানফযরর প্রনিনিনধে কযর।

'মািুষ' কনবিায় কাজী িজরুল ইসলাম সাযমযর জয়গাি কযরযছি।ধমড- বণড-জানি-বগাষ্ঠী ভুযল নিনি িুযল

ধযরযছি মািুষ নহযসযব মািুযষর পনরেয়। নকন্তু পৃনর্থবীর নকছু স্বার্থডাযেষী মািুষ অসহায় মািুষযদবযক । মািুষ

বযল মযি কযর িা।

উদ্দীপযক অসহায় মািুষযদর কর্থা বলা হযয়যছ। এনিম, নবধবা, বরাগজীণড পাণু্ডর, নিুঃস্ব বলাকযদর সহায়িা

করার জিয সমাযজর সম্পদশ্ালীরা এনগযয় আযস িা। িারা বর্যমি এনিযমর হক আদায় কযর িা, বিমনি

নবধবা, নিুঃষ, বরাগজীণড বযনিযদর র্যাকাি িা নদযয় িাযদর অনধকার বর্থযক বনঞ্চি কযর। কাজী িজরুল

ইসলাযমর 'মািুষ কনবিায়ও অসহায় ভুখানর ও মুসানফযরর অসহায়যের কর্থা বযি কযরযছি। উদ্দীপযক এনিম,

নবধবা ও বরাগজীণড পাণু্ডর নিুঃস্ব বলাকযদর বর্যমি ধনিক বশ্রনণ বনঞ্চি কযর বিমনি 'মািুষ' কনবিায় মনন্দর-

মসনজযদর বমাল্লা-পূজারী পুযরানহিরা ভুখানরযদর কু্ষধার অন্ন বর্থযক বনঞ্চি কযর। এনদকনিই উদ্দীপক ও 'মািুষ'

কনবিায় প্রকানশ্ি হযয়যছ।

ঘ) "উদ্দীপক ও মািুষ কনবিায় মািুযষর সম্পদ নলপ্সার প্রনি কিাক্ষ করা হযয়যছ"- উনিনি উদ্দীপক ও 'মািুষ'
কনবিার আযলাযক নবযেষণ কর।

উদ্দীপক ও 'মািুষ' কনবিায় মািুযষর সম্পদ নলপ্সার প্রনি কিাক্ষ করা হযয়যছ।

আমাযদর সমাযজ নবযবকবনজডি,নিষু্ঠর-কূপণ, স্বার্থডান্ধ মািুযষর সাংখযা কম িয়। িাযদর কারযণ সমাজনবপন্ন হযয়

ওযি। িারা বকউ মনন্দযরর পুযরানহি ও মসনজযদর বমাল্লা বসযজ নিজ স্বার্থড উদ্ধাযর বযস্ত, র্যা নিিান্ত হীি কাজ।

উদ্দীপযক নকছু স্বার্থডাযেষী মািুষ সম্পযদর পাহাড় গড়যলও এনিম, নবধবা, অসহায়, বরাগজীণড বলাকযদর িারা

র্যাকাি বর্থযক বনঞ্চি কযর। িাযদর দুয়াযর অসহায়যদর শ্ি আহাজানরযি িাযদর পাষাণ হৃদয় গযল িা। কাজী

িজরুল ইসলাযমর 'মািুষ' কনবিায়ও মনন্দর-মসনজযদর পুযরানহি- বমাল্লারা প্রসাদ-নশ্রনিযক িাযদর কুনক্ষগি

কযর রাযখ। িারা ভুখানর-মুসানফরযদর অনধকার বর্থযক বনঞ্চি কযর। উদ্দীপযকও এ নবষয়নি উযি এযসযছ।
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র্যারা অযিযর সম্পদ লুষ্ঠি কযর সম্পযদর পাহাড় গযড় িারা গনরযবর হক আদায় কযর িা। িারা িাযদর স্বার্থড

উদ্ধাযরর জিয সমাযজর অসহায় মািুষযক িনকযয় নিযজর স্বার্থড হানসল কযর। উদ্দীপযক স্বার্থডাযেষী মহল এনিম,

নবধবাযদর বনঞ্চি কযর সম্পযদর পাহাড় গযড়। মািুষ কনবিায় মনন্দর-মসনজযদর পুযরানহি- বমাল্লারা িাযদর

স্বার্থড উদ্ধাযরর জিয ভুখানর-মুসানফরযদর অনধকার বর্থযক বনঞ্চি কযর। এসব কারযণ উদ্দীপক ও 'মািুষ'

কনবিায় মািুযষর অনিনিক সম্পদ নলপ্সার প্রনি কিাক্ষ করা হযয়যছ।
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CHITTAGONG BOARD

নশ্ক্ষা ও মিুষযে
রনহম বিক্সিাইল নমযলর মযাযিজার। মানলযকর ববশ্ নবশ্বস্ত। ববিি পায় বমািা অাংযকর। বযবসায়ীক কাযজ
মানলক অনধকাাংশ্ সমযয় নবযদযশ্ অবস্থাি করায় রনহমযকই সবনকছু বদখাযশ্ািা করযি হয়। স্ত্রী তশ্লী িাযক
এই সুযর্যাগ কাযজ লাগাযিার পরামশ্ড বদয়। বযল,"একিু এনদক-বসনদক কযর র্যনদ লাভবাি হওয়া র্যায়, িাযি
ক্ষনি নক?" স্ত্রী তশ্লীর কর্থায় রনহম শুধু একনি উনিই কযর, "বলাভ-মািুযষর ধ্বাংস বর্যক আযি, উন্ননি
িয়।’

ক) নশ্ক্ষার আসল কাজ কী? 

খ) অর্থডনেন্তার নিগযড় সকযল বনন্দ- কীভাযব বযাখযা কযরা। 

গ) তশ্লীর প্রস্তাযব রনহযমর রানজ িা হওয়ার কারণনি ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ কযরা। 

ঘ) তশ্লীর মািনসকিা পনরবিডযি 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধর বিবয কিিুকু কার্যডকর মূলযায়ি কযরা।

[েট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৬]

উত্তর

ক) নশ্ক্ষার আসল কাজ কী? 

খ) অর্থডনেন্তার নিগযড় সকযল বনন্দ- কীভাযব বযাখযা কর। 

নশ্ক্ষার আসল কাজ হযলা ‘মূলযযবাধ সৃনি’।

সকযল জীবসত্তাযক নিনকযয় রাখযি অনধক মযিাযর্যাগী হওয়ায় িারা অর্থডনেন্তার নিগযড় বনন্দ।

মািুযষর োনহদার বকাযিা বশ্ষ বিই। িারা অভাব পূরযণর জিয সদা িৎপর রযয়যছ। ফযল অর্থডনেন্তা সবাইযক

সারাক্ষণ বযস্ত রাযখ। এই অর্থডনেন্তায় বযস্ত মািুষ মিুষযে নিনকযয় রাখযি নগযয় অর্থডনেন্তার নিগযড় বনন্দ হযয়

পযড়যছ।
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গ) তশ্লীর প্রস্তাযব রনহযমর রানজ িা হওয়ার কারণনি ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ কযরা।

উদ্দীপযকর রনহযমর মাযঝ মিুষযেযবাযধর জাগরণ ঘিায় বস তশ্লীর প্রস্তাযব রানজ হয়নি।

উদ্দীপযকর রনহম মিুষযেযবাযধর পনরেয় নদযয়যছ। বস সুযর্যাগ পাওয়া সযিও অিযায় কযরনি। এমিনক স্ত্রীর

প্রযরােিাযিও নিযজর সিিায় অিল বর্থযকযছ। আর নশ্ক্ষা মািুষযক এই সিিার েেডা বশ্খায়। নশ্ক্ষা ও

মিুষযে' প্রবযন্ধ বনণডি এই নশ্ক্ষার কারযণই উদ্দীপযকর রনহম িার স্ত্রী তশ্লীর প্রস্তাযব রানজ হয় িা।

নশ্ক্ষা মািুযষর মযধয মূলযযবাধ সৃনি কযর। নশ্ক্ষালাযভর মাধযযম মািুযষর মিুষযযের নবকাশ্ ঘযি। র্যার মযধয

নশ্ক্ষার এই আসল উযদ্দযশ্যর প্রনিফলি ঘযি বস কখযিাই অিযায় কাযজ জনড়ি হযি পাযর িা।

ঘ) তশ্লীর মািনসকিা পনরবিডযি 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধর বিবয কিিুকু কার্যডকর মূলযায়ি কযরা।

‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধ মূলযবাধ সৃনিযি নশ্ক্ষার গুরুযের নদকনি িুযল ধরা হযয়যছ র্যা উদ্দীপযকর তশ্লীর
মািনসকিার পনরবিডযি কার্যডকর ভূনমকা রাখযি পাযর।

'নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবযন্ধ মািবসত্তার উন্নয়যির নদকনি বনণডি হযয়যছ। আর মািবসত্তার উন্নয়যি মুখয ভূনমকা
পালি কযর নশ্ক্ষা। উদ্দীপযকর তশ্লী র্যনদ নশ্ক্ষার এই আসল উযদ্দশ্য সম্পযকড অবগি হযি পাযর িাহযল বসও
রনহযমর মযিা মিুষযেযবারযধর পনরেয় বদযব। িাই বলা র্যায়, উদ্দীপযকর তশ্লীর বলাভী মািনসকিার
পনরবিডযি 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধ বনণডি নশ্ক্ষার নদকনি কার্যডকর ভূনমকা রাখযি পাযর।

উদ্দীপযকর তশ্লীর আেরযণ মিুষযেহীিিার পনরেয় পাওয়া র্যায়। বস বলাভী মািনসকিার কবযল পযড় স্বামীযক
অসৎ পো অবলম্বি করযি বযল। একজি মূলযযবাধসম্পন্ন মািুষ কখযিা এ কাজ করযি পাযর িা। িার এই
মািনসকিার পনরবিডি ঘিাযি হযল িাযক মিুষযেযবাযধর সাযর্থ পনরেয় কনরযয় নদযি হযব। নশ্ক্ষার মাধযযম
মিুষযযের স্বাদ বপযল মািুযষর অন্নবযস্ত্রর সমসযার সমাধাি সহজ হযয় ওযি।

নশ্ক্ষার আসল কাজ হযলা মািুযষর মাযঝ মূলযযবাধ সৃনি করা। নশ্ক্ষার এই উযদ্দশ্য র্যখি সফল হয় িখি মািুষ
অিযায়যক প্রশ্রয় বদয় িা। জীবযি েলার পযর্থ প্রকৃি মিুষযেযবাযধর পনরেয় প্রদাি কযর। 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে
প্রবযন্ধ বলখক জীবসত্তার পাশ্াপানশ্ মািবসত্তার এই নদকনিও িুযল ধযরযছি।
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কনব আল মাহমুযদর নপ্রয় িদী নিিাস। এ িদী কনবর তশ্শ্যবর িদী। িদীর নবকু্ষি িরেমালা কনবমিযক
উদাস কযরনছল। নিমডল বািাস, িদীর শুত্র িিুশ্রী জয় কযর নিযয়যছ কনবর মি। িাইযিা কনি
বযলযছি-

''িীরব িৃনপ্তর জিয আিমযি বযস বর্থযক ঘাযস
নিমডল বািাস বিযি বহুক্ষযণ এ ভযরনছ এ বুক''।

কমডজীবযি িািাি স্থাযি নিনি কযরযছি নকন্তু তশ্শ্যব নপ্রয় িদী সৃ্মনিযি জাগরূক।

DINAJPUR BOARD

কযপািাক্ষ-িদ

ক. মাইযকল মধুসূদি দযত্তর অমর কীনিডর িাম নক?

খ. "বযের সাংগীযি" বলযি কনব কী বুনঝযয়যছি?

গ. উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ িদ কনবিার বকাি নদকনি অিুপনস্থি।

ঘ ''কনব আল মাহমুযদর অিুভূনি ‘কযপািাক্ষ িদ' কনবিার ষিযকর ভাযব ফুযি উযিযছ।"- নবযেষণ কর।

[নদিাজপুর ববার্ড- ২০১৬]

উত্তর

ক) মাইযকল মধুসূদি দযত্তর অমর কীনিডর িাম নক?

খ)"বযের সাংগীযি" বলযি কনব কী বুনঝযয়যছি?

মাইযকল মধুসূদি দযত্তর অমর কীনিডর িাম বমঘিাদবধ কাবয।

বযের সেীযি বলযি কনব িাাঁর গাি, কনবিা অর্থডাৎ িাাঁরসৃনিকযমডর বযের কর্থাই বযলযছি।

কযপািাক্ষ িদ কনবর হৃদযয়র সবিুকু কািরিা দখল কযর আযছ বযল নিনি িাাঁর কাযবয ও গাযি বযি কযরি।

িাই প্রবাস জীবযিও িাাঁর সকল গাি ও কনবিায় নিনি তশ্শ্ব সৃ্মনিনবজনড়ি িদীর িামই নিযয়যছি।
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উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ িদ' কনবিায় কনবর মািৃভূনমযি নপ্রয় িযদর কাযছ নফযর আসার বর্য আকুলিা বসই

নদকনি অিুপনস্থি।

বাাংলাযদযশ্র সাযর্থ িদীর সম্পকড অোেীভাযব জনড়ি। এ িদীর বকালযঘযষ বকানি বেসন্তাি কানিযয়যছি িাযদর

দুরন্ত তশ্শ্র ও র্ািনপযি স্বভাযবর তকযশ্ার। বসসব বােলার সন্তাযিরা িাযদর মািভূনম ও নপ্রয়সনেিী িদ-

িদীযক কখযিা ভুলযি পাযর িা। িাই পৃনর্থবীর বকার্থাও েযল বগযলও বারাংবার বসই তশ্শ্যবর সৃ্মনিনবজনড়ি

বদশ্ ও িদীর কাযছ মািুষ নফযর আসযি োয়।

উদ্দীপযকর কনব আল মাহমুযদর সৃ্মনিনবজনড়ি নপ্রয় িদী নিিাস। কমডজীবযি িািা স্থাযি নিনি ঘুযরযছি নকন্তু

তশ্শ্যবর নপ্রয় নিিাস আজও িাাঁর সৃ্মনিযি জাগরুক। নকন্তু উদ্দীপযক কনব আল মাহমুদ িার মািৃভূনম ও

িদীর কাযছ নফযর র্যাওয়ার বকাযিা বযি প্রকাশ্ কযরিনি। অিযনদযক ‘কযপািাক্ষ িদ' কনবিার কনব মধুসূদি

দত্ত তশ্শ্যবর সৃ্মনিকািরিায় িার নপ্রয় কযপািাক্ষ িদযক অভাবযবাধ করার পাশ্াপানশ্ নফযর র্যাওয়ার

আকাঙ্ক্ষা বযি কযরযছি। কনবর মযি সযন্দহ জাযগ নিনি নপ্রয় িযদর বদখা পাযবি বিা! কনবর বর্য এ আকাঙ্ক্ষা

ও সযন্দহ উদ্দীপযক অিুপনস্থি।

গ) উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ িদ কনবিার বকাি নদকনি অিুপনস্থি।

ঘ) ''কনব আল মাহমুযদর অিুভূনি ‘কযপািাক্ষ িদ' কনবিার ষিযকর ভাযব ফুযি উযিযছ।"- নবযেষণ কর।

কনব আল মাহমুযদর জমভূনমর প্রনি সৃ্মনিকািরিার অিুভূনি ‘কযপািাক্ষ িদ' কনবিার ষিযকর ভাযব ফুযি

উযিযছ।

কযপািাক্ষ িদ কনবিায় কনবর মযি সযন্দহ জাযগ, আর নক নিনি এই িযদর বদখা পাযবি। কযপািাক্ষ িযদর

কাযছ িার সনবিয় নমিনি বনু্ধভাযব বস িাযক বর্যি স্মরণ কযর। কযপািাক্ষ িদ কনবিানিযি কযপািাক্ষ িদযক

বকন্দ্র কযর সৃ্মনিকািরিার আবরযণ কনবর অিুযজ্জ্বল বদশ্যপ্রম প্রকানশ্ি হযয়যছ। তশ্শ্যব কনব মধুসূদি দত্ত

কযপািাক্ষ িযদর িীযর প্রাকৃনিক পনরযবযশ্ বড় হযয়যছি। ফ্রাযে প্রবাসজীবির্যাপিকাযল জমভূনমর তশ্শ্ব ।

তকযশ্াযরর সৃ্মনি িার মযির কািরিা জানগযয়যছ। উদ্দীপযক কনব আল মাহমুযদর িদী অিুষে বক বকন্দ্র কযর

কনব মযি সৃ্মনিকািরিা প্রকানশ্ি হয়।কনব আল মাহমুদ কমডজীবযির িািাি স্থাযি করযলও িার তশ্শ্যবর

নিিাস িদী বক নিনি ভুলযি পাযরিনি। উদ্দীপযক এ নবষয়নি উপস্থানপি হযয়যছ।

উদ্দীপযক কনব আল মাহমুযদর নপ্রয় িদী নিিাস। তশ্শ্ব তকযশ্াযরর সৃ্মনি নবজনড়ি নিিাস িদী িার সৃ্মনি সদা

জাগরুক। বর্যখাযিই নগযয়যছি এ িদীর সৃ্মনি কখযিা ভুলযি পাযরিনি।
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মধুসূদি দত্ত ও িার তশ্শ্যবর কযপািাক্ষ িদ বক ভুলযি পাযরিনি। সুদূর ভাসডাই িগরীযি প্রবাসকাযল নিনি

িার তশ্শ্ব-তকযশ্াযরর িদ কযপািাক্ষযক স্মরণ কযর গাি ও কনবিা রেিা কযরযছি। মাইযকল মধুসূদি দযত্তর

কযপািাক্ষ িদ কনবিার ষিযক মূলি িার তশ্শ্যবর কযপািাক্ষ িযদর সৃ্মনির নদক প্রাধািয বপযয়যছ। অিযনদযক

উদ্দীপযক আল মাহমুযদর তশ্শ্ব সৃ্মনিযি নিিাস িদীর কর্থা উযি এযসযছ। অিএব বলা র্যায়,কনব আল

মাহমুযদর অিুভূনি কযপািাক্ষ িদ কনবিার ষিযকর ভাযব ফুযি উযিযছ।
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দশ্ বছযরর বমযয় রাযহলা ইসলাম সাযহযবর বাসায় রান্না, কাপড় বধায়া, ঐশ্ীযক সু্কযল বিয়া, বকিাকািা
বর্থযক শুরু কযর সব কাজ নিপুণভাযব কযর। স্বামী-স্ত্রীর অবিডমাযি দুই র্যমজ সন্তািযদর বদখা শুিাও কযর।
িাযক কারযণ-অকারযণ ভার স্ত্রী সানকল বকাঝকা কযর। একনদি োযয়র কাপ ভাোর কারযণ িাযক
অমািনবক নির্যডািি কযর। এযি রাযহলার কঙ্কালসার শ্রীযর কমপযক্ষ নত্রশ্নি আঘাযির নেহ্ন ও দগদযগ ঘা
রযয়যছ।

মমিানদ

ক) 'মমিানদ গেনি বকাি গ্রযের অন্তভূডি?

খ) স্বামীর োকনর হওয়ার পরও বকি মমিানদ রাধুিীর কাজ করযি োইল?

গ) উদ্দীপযকর গৃহকমডী রাযহলার েনরযত্রর সাযর্থ মমিানদ গযের মমিার সাযর্থ নমল আযছ নকিা বযাখযা কর।

ঘ) “উদ্দীপকনি মমিানদ গযের নবপরীি নেত্র িুযল ধরা হযয়যছ”- মন্তবযনির রু্যনিসহ নবযেষণ কর।

উত্তর

ক) 'মমিানদ গেনি বকাি গ্রযের অন্তভূডি?

খ) স্বামীর োকনর হওয়ার পরও বকি মমিানদ রাধুিীর কাজ করযি োইল?

মমিানদ গেনি মানিক বযন্দযাপাধযাযয়র সরীসৃপ গ্রযের অন্তভুডি।

স্বামীর োকনর হওয়ার পরও মমিা বলখযকর বানড়র কাজ ছাড়ল িা। মূলি এক ধরযির মায়ার বন্ধযির

কারযণ।

মমিার স্বামীর োকনরর কর্থা শুযি বলখযকর মা মমিাযক অসুনবধা হযব িা বযল ইিস্তি িা কযর ইো হযল

কাজ বছযড় বদওয়ার কর্থা বলল। এযি মমিার বোযখ জল এযস র্যায়। বস কাজ করযি বেযয় বযল, িার স্বামীর

সামািয োকনর, িাযি সাংসার েযল িা। আসযল বস সাংসাযর বাড়নি আযয়র কর্থা বভযব িয়, বলখযকর

পনরবাযরর সযে এক নিনবড় বন্ধযির কারযণ কাজ বছযড় নদযি োয় িা।

[নদিাজপুর ববার্ড- ২০১৬]
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গ) উদ্দীপযকর গৃহকমডী রাযহলার েনরযত্রর সাযর্থ মমিানদ গযের মমিার সাযর্থ নমল আযছ নকিা বযাখযা কর।

উদ্দীপযকর গৃহকমডী রাযহলার েনরযত্রর সাযর্থ 'মমিানদ' গযের মমিার নমল আযছ।

উদ্দীপযক দশ্ বছযরর বমযয় রাযহলা ইসলাম সাযহযবর বাসায় রান্নাবান্না বর্থযক শুরু কযর ঐশ্ীযক সু্কযল বিয়া,

বাজার করা ইিযানদ কাজ নিপূণভাযব কযর র্থাযক। স্বামী-স্ত্রীর অবিডমাযি বস িাযদর র্যমজ সন্তাযিরও

বদখাশুিা কযর। উদ্দীপযকর মযিা মমিানদ গযের মমিানদও বলখকযদর বাসায় নঝযয়র কাজ কযর। বসও

রাযহলার মযজ বলখযকর পনরবাযর বেহশ্ীলিা ও দানয়েশ্ীলিার মাধযযম িার দানয়ে কিডবয পালি কযর। িাই

উদ্দীপযকর রাযহলা েনরযত্রর সাযর্থ মমিানদ গযের মমিানদর োনরনত্রক সাদৃশ্য বা নমল লক্ষণীয়।

মমিানদর সাংসাযর অভাব বযলই মর্যডাদাসম্পন্ন ঘযরর িারী হযয়ও িাযক অপযরর বানড়যি কাজ নিযি হয়। এই

আত্মমর্যডাদাযবাাধ িার সবসময় সমুন্নি নছল। বস ঘযরর রান্নাবান্নাসহ অিযািয কাজ নিযজর মযিা কযর করি।

ঘ) “উদ্দীপকনি মমিানদ গযের নবপরীি নেত্র িুযল ধরা হযয়যছ”- মন্তবযনির রু্যনিসহ নবযেষণ কর।

গৃহকিডার আেরযণর নবোযর উদ্দীপকনি 'মমিানদ' গযের নবপরীি নেত্র িুযল ধযর।

'মমিানদ' গযের গৃহকমডী মমিাযক বলখযকর পনরবাযর িার প্রাপয মর্যডাদা বদয়। বস িার নিযজর বানড়র মি

এই বানড়র সবার সাযর্থ বসৌহাদডযপূণড আেরণ কযর। উদ্দীপযকর রাযহলা শ্ারীনরক নির্যডািযির নশ্কার হযলও

মমিানদ িার গৃহকিডার পনরবাযরর কাছ বর্থযক নির্যডািি বিা দূযরর কর্থা কখযিা সামািয খারাপ কর্থা বযল

নকাংবা খারাপ আেরণ কযর িাযক অমূলযানয়ি করা হয়নি। সানবডক নবোযর, উদ্দীপক ও 'মমিানদ' গযের

নবপরীি অবস্থা লক্ষয করা র্যায়।

উদ্দীপযক ১০ বছযরর বমযয় রাযহলা ইসলাম সাযহযবর বাসার সব কাজ কযর। িবুও কারযণ-অকারযণ গৃহকিডী

সানকলা রাযহলাযক বকাঝকা কযর। নকন্তু 'মমিানদ' গযের মমিানদ বলখকযদর বাসায় আন্তনরকভাযব কাজ

কযর। বলখক এর পনরবার ও মমিানদযক িাযদর নিযজর পনরবাযরর একজি বযল মযি কযর।

মমিানদ গযে গৃহকযমড নিযয়ানজি মািুযষর প্রনি মািনবক আেরণ করার নদকনি প্রাধািয বপযয়যছ। সু্কল পডু়য়া

একনি বছযল মমিানদ িাযম এক গৃহকমডীযক নিযজর বানড়র একজি বযল মযি কযর।
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নিি বছযরর বছাট্ট বছযল ইমিযক নিযয় মা শ্াহািার নেন্তার বশ্ষ বিই। সারাক্ষণ এিা-ওিা খাবার নিযয় নিনি
বছযলর বপছযি বছািাছুনি কযরি। ঘুম বর্থযক িুযলই নখেুনড়, এরপর ফযলর রস, নসদ্ধ নর্ম, দুধ এযকর পর
এক। মা'র হাি বর্থযক বাাঁেযি ইমি পালাযি বেিা কযর, হাি পা বছাযড়, মুখ বন্ধ কযর র্থাযক, আরও কি
বকৌশ্ল। নকন্তু নমযসস শ্াহািা বজার কযর ইমিযক খাওয়াযবিই। এ অবস্থা বদযখ ইমযির বাবা নম. শ্াযহদ
বযলি, “বদযখা, বিামার উযদ্দশ্য মহৎ নকন্তু পদ্ধনি ভুল। বছযলর মেল োও সযন্দহ বিই নকন্তু বিামার
খাওয়াযিার ধরযির পনরবিডি আিযি হযব।

SYLHET BOARD

বই পড়া 

ক) নশ্ক্ষার সবডপ্রধাি অে কী? 

খ) ‘সানহযিযর মযধয আমাযদর জাি মািুষ হযব’ বলযি বলখক কী বুনঝযয়যছি? 

গ) উদ্দীপযকর শ্াহািার আেরযণ ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর বর্য নবযশ্ষ নদকনির ইনেি পাওয়া র্যায় িা বযাখযা কযরা।

ঘ) “নম. শ্াযহযদর বিবয প্রমর্থ বেৌধুরীর পরামযশ্ডরই প্রনিধ্বনি”- ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ

কযরা।

[নসযলি ববার্ড ‘১৬]

উত্তর

ক) নশ্ক্ষার সবডপ্রধাি অে কী?

খ) ‘সানহযিযর মযধয আমাযদর জাি মািুষ হযব’ বলযি বলখক কী বুনঝযয়যছি? 

নশ্ক্ষার সবডপ্রধাি অে হযলা সানহিযেেডা।

সানহিয েেডার মাধযযম বর্য নিযজযক একজি আযলানকি রুনেশ্ীল এবাং পনরপূণড মািুষ রূযপ তিনর করা র্যায় প্রযন

উি কর্থানি দ্বারা বলখক িাই বুনঝযয়যছি।

‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ বলখক প্রমর্থ বেৌধুরী মািবজীবযি সানহিযেেডার প্রযয়াজিীয়িা ও গুরুে িুযল ধযরযছি। জানি

নহযসযব আমাযদর সৎ, কমডি, নিষ্ঠাবাি এবাং প্রকৃি মািুষ রূযপ নিযজযদর তিনর করযি বগযল সানহিয েেডার

নবকে বিই। আর এনি ববাঝাযিই বলখক বযলযছি, ‘সানহযিযর মযধয আমাযদর জাি মািুষ হযব।’
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গ) উদ্দীপযকর শ্াহািার আেরযণ ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর বর্য নবযশ্ষ নদকনির ইনেি পাওয়া র্যায় িা বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর শ্াহািার আেরযণ 'বই পড়া' প্রবযন্ধ বনণডি আমাযদর সু্কল-কযলযজর নশ্ক্ষকযদর নশ্ক্ষাদাযির
পদ্ধনির নদকনির প্রনি ইনেি পাওয়া র্যায়।

উদ্দীপযক শ্াহািার মাযঝ নশ্ক্ষাদাযির ভ্রান্ত পদ্ধনিনির প্রকাশ্ লক্ষণীয়। নিনি বজার কযর বছযলযক িার ইোর
নবরুযদ্ধ খাওয়াযিার বেিা কযরি। এযি িার উযদ্দশ্য মহৎ হযলও প্রকৃি পযক্ষ িা িার বছযলর পযক্ষ সুফল
বযয় আিযি বযর্থড হয়। বকিিা অনিনরি বকাযিা নকছুযিই আমাযদর মেল লুনকযয় বিই। নিনি পুত্র ইমিযক
বখলার ছযল খাওয়াযিার বেিা করযল বরাং ইমি আিযন্দর সাযর্থ বখি। এযি শ্াহািারও কি করার প্রযয়াজি
হযিা িা। সুিরাাং বলা র্যায়, উদ্দীপযকর শ্াহািার খাওয়াযিার পদ্ধনি এবাং ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ বনণডি নশ্ক্ষকযদর
নশ্ক্ষাদাযির পদ্ধনি একই সূযত্র গাাঁর্থা। উভযয়ই বজারপূবডক আমাযদর মেল কামিার বেিা কযর র্যাযে র্যা
আমাযদর মেল বিা দূযরর কর্থা অমেযলর জিয দায়ী হযে।

প্রমর্থ বেৌধুরীর মযি, আমাযদর সু্কল-কযলযজ নশ্ক্ষার্থডীযদর বজার কযর পািদাি করা হয়। ফযল নশ্ক্ষার্থডীরা
নবদযালযয়র জ্ঞাি েেডায় অরুনেযি বভাযগ। এযি িাযদর শ্ারীনরক ও মািনসক নবপর্যডস্ত হযয় র্থাযক এবাং সু্কল-
কযলযজর নশ্ক্ষার প্রনি অিীহা বপাষণ কযর এবাং নশ্ক্ষাপ্রনিষ্ঠাি বর্থযক ববনরযয় র্যায়। এযি নশ্ক্ষার প্রকৃি
উযদ্দশ্য বযাহি হয়।

ঘ) “নম. শ্াযহযদর বিবয প্রমর্থ বেৌধুরীর পরামযশ্ডরই প্রনিধ্বনি”- ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর আযলাযক নবযেষণ কযরা।

একনি জানিযক প্রকৃি নশ্ক্ষায় নশ্নক্ষি নহযসযব গযড় বিালার জিয প্রমর্থ বেৌধুরী নশ্ক্ষাপদ্ধনিযি পনরবিডি আিার
পরামশ্ড নদযয়যছি র্যা উদ্দীপযকর নম. শ্াযহযদর বিযবয প্রনিধ্বনিি হযয়যছ।

‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ প্রমর্থ বেৌধুরী এযদযশ্র নশ্ক্ষা পদ্ধনি এবাং নশ্ক্ষকযদর পািদাি করার পদ্ধনি নিযয় প্রন
িুযলযছি। িাাঁর মযি, আমাযদর বদযশ্ নশ্ক্ষার্থডীযদর বজার কযর নশ্ক্ষাদাি করাযিা হয়। এযি সকযল পাশ্
করযলও প্রকৃি নশ্নক্ষি হযয় ওযি িা। িাই এই পদ্ধনিযি নশ্ক্ষকযদর উযদ্দশ্য মহৎ হযলও িা নশ্ক্ষার্থডীযদর
জ্ঞািী ও প্রকৃি মািুষ নহযসযব তিনর করযি বযর্থড হয়।
এজিয নশ্ক্ষার্থডীযদর পছন্দািুর্যায়ী বই পযড় প্রকৃি নশ্ক্ষায় নশ্নক্ষি হযয় ওিা উনেি বযল প্রাবনন্ধক মযি কযরি।
বকিিা একমাত্র স্ব-নশ্ক্ষাই পাযর একজিযক সুনশ্নক্ষি নহযসযব তিনর করযি।
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‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর প্রমর্থ বেৌধুরীর পরামশ্ড এবাং উদ্দীপযকর নম. শ্াযহযদর পরামযশ্ডর বপ্রক্ষাপি নভন্ন হযলও
উযদ্দশ্যগি নদকযর্থযক এক। বকিিা িারা উভয়ই প্রেনলি পদ্ধনির ভুল অিুধাবি কযরযছি এবাং িা বর্থযক
উত্তরযণর পরামশ্ড নদযয়যছি। বজার কযর খাওয়াযিার মাযঝ বর্যমি স্বাযস্থযর উপকানরিা বিই, বিমনি বজার কযর
নবদযাদাযির মাযঝও নশ্ক্ষার প্রকৃি উযদ্দশ্য পূরণ হয় িা।
ফযল উদ্দীপযকর নম. শ্াযহদ এবাং ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর প্রমর্থ বেৌধুরী মূলি একই পরামশ্ড আলাদা বপ্রক্ষাপযি
নদযয়যছি। িাই বলা র্যায় প্রযনাি মন্তবযনি র্যর্থার্থড।

উদ্দীপযক নম. শ্াযহদ স্ত্রীর খাওয়াযিার পদ্ধনিযি পনরবিডি আিযি পরামশ্ড বদি। বকিিা িাাঁর স্ত্রী বছযলর
মেযলর জিয বজার কযর খাওয়াযিাযি মযিাযর্যাগ নদযয়যছি এযি কযর আদযি িার বকাি উপকারী হযে িা।
নিনি মযি কযরি বছযল ববনশ্ বখযলই বুনঝ স্বাস্থযবাি হযব, এিাই বছযলর জিয ভাযলা। নকন্তু এনি বমাযিও সনিক
পদ্ধনি িয়। িাই এই পদ্ধনির পনরবিডি ঘিাযিা উনেি। আর উদ্দীপযক নম. শ্াযহদ এ নবষয়নিই অিুধাবি
করযি বপযরযছি এবাং িার স্ত্রীযক পরামশ্ড নদযয়যছি বকি বস িার খাওয়াযিার পদ্ধনি পনরবিডি করার মাধযযম
ইমযির খাওয়ার প্রনি আগ্রহ সৃনি করযি পাযর র্যা পরবিডীযি িার সুস্বাস্থযিার জিয সহায়ক নহযসযব ভূনমকা
পালি করযব।
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আলম সাযহব হযজ র্যাওয়ার জিয বদাকাযির সমস্ত দানয়েভার িার নবশ্বস্ত কমডোরীযদর উপর বছযড় বদি।
মনবি অিযন্ত নিষ্ঠার সাযর্থ বদাকাযির সব নহসাব-নিকাশ্ সহ বদাকাি পনরোলিা কযর র্যাযে। নকন্তু পাযশ্র
বদাকাযির কমডোরীর মানিক িাযক কুপরামশ্ড নদযয় বযল, একিু এনদক-বসনদক কযর লাভবাি হওয়ার বড়
সুযর্যাগ এখিই। এমি সুযর্যাগ জীবযি আর িাও আসযি পাযর। অে নশ্নক্ষি মনবি মানিকযক বযল, আনম
অভাবী নকন্তু বলাভী ি ই। আর আনম জানি, বলাযভ পাপ, পাযপ মৃিুয।

BARISAL BOARD

নশ্ক্ষা ও মিুষযে

ক) নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবন্ধনি বকাি গ্রে বর্থযক সাংকনলি?

খ) অর্থড নেন্তার নিগযড় সকযল বনন্দ- বলযি বলখক নক ববাঝাযি বেযয়যছি।

গ) উদ্দীপযকর মানিক েনরযত্র ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর বকাি নদকনি প্রনিফনলি হযয়যছ বযাখযা কযরা।

ঘ) “মনবি েনরযত্র নশ্ক্ষা ও ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ মূল সুর প্রনিফনলি হযয়যছ”- উনিনি মূলযায়ি কযরা।

[বনরশ্াল ববার্ড-২০১৬]

উত্তর

ক) নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবন্ধনি বকাি গ্রে বর্থযক সাংকনলি?

খ) অর্থড নেন্তার নিগযড় সকযল বনন্দ- বলযি বলখক নক ববাঝাযি বেযয়যছি।

'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবন্ধ নি 'সাংসৃ্কনির কর্থা' গ্রে বর্থযক সাংকনলি।

নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবন্ধ অিুসাযর জীবযির প্রযয়াজযি নদযক মযিাযর্যাগী হযয় মািুষ অর্থড নেন্তার নিগযড় বনন্দ হযয়

পযড়।

জীব নহযসযব নিযজর অনস্তি নিনকযয় রাখযি প্রযিক মািুষযক খাদয গ্রহণ করযি হয়। িাই িাযক অযর্থডর

সন্ধাযি নফরযি হয়। অর্থড নেন্তা বশ্কযলর মযিা সব মািুষযক ববাঁযধ রাযখ। মিুষযে অজডি করা মািুযষর কিডবয।

নকন্তু িার আযগ িাযক ববাঁযে র্থাকযি হয়। িাই অর্থডনেন্তা িা কযর বকাযিা উপায় র্থাযক িা। এজযিয বলা

হযয়যছ, অর্থডনেন্তার নিগযড় সকযল বনন্দ।
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গ) উদ্দীপযকর মানিক েনরযত্র ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর বকাি নদকনি প্রনিফনলি হযয়যছ বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর মানিক েনরযত্র নশ্ক্ষা ও মিুষযি প্রবযন্ধ বনণি মিুষযে বা মূলযযবাযধর অভাযবর নদকনি প্রনিফনলি

হযয়যছ।

উদ্দীপযকর মানিক ভার আেরযণ মিুষযিূহীিিার পনরেয় নদযয়যছ। বস মনবিযক কুপরামশ্ড নদযয়যছ। িাযক

সিিার পর্থ পনরহার কযর অসৎ হযি বযলযছ। মানিযকর এই মযিাভাব মূলযযবাধহীিিার পনরোয়ক। বকিিা

মুলযযবাধহীি বযনি সবসময় জীবসত্তার প্রযয়াজি বমিাযি বযস্ত র্থাযক। ফযল িার মাযঝ অসিিা এযস ভর

কযর। উদ্দীপযকর মানিযকর মাযঝ মিুষযযের অভাব রযয়যছ। ফযল বস মনবিযক অসৎ হযি উদু্বদ্ধ কযরযছ।

িাই বলা র্যায় উদ্দীপযকর মানিযকর মাযঝ নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবযন্ধর মিুষযিূহীিিার বাস্তব প্রনিফলি

লক্ষণীয়।

‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধ মািুযষর মাযঝ মিুষযেযবাযধর জাগয়যণর কর্থা বলা হযয়যছ। এই মিুষযেযবাধ অজডি

করযি হযল নশ্ক্ষা লাভ করা জরুনর। এনি অজডি করযি পারযল একজাি মািুষ বলাভ, অিযায় বর্থযক নবরি

বর্থযক জীবিযক উপযভাগ করযি বশ্যখ।

ঘ) মনবি েনরযত্র ‘নশ্ক্ষা ও মিুষযে’ প্রবযন্ধর মূল সুর প্রনিফনলি হযয়যছ- উনিনি মূলযায়ি কযরা।

'নশ্ক্ষা ও মিুষযে' প্রবযন্ধর মূলকর্থা হযলা- নশ্ক্ষার মাধযযম মূলযযবাধ অজডি করা র্যা উদ্দীপযকর মনবযির মাযঝ
প্রনিনলি হযয়যছ।
নশ্ক্ষা মািুযষর মাযঝ মূলযযবাযধর জাগরণ ঘিায়। প্রকৃি নশ্ক্ষায় নশ্নক্ষি বযনি অসৎ পযর্থ োনলি হয় িা।
বকিিা নশ্ক্ষার আসল কাজ হযলা মূলযযবাধ সৃনি। আর নশ্ক্ষার এই উযদ্দশ্য প্রকৃি নশ্ক্ষায় নশ্নক্ষি বযনির
মাযঝ বাস্তবানয়ি হয়।
উদ্দীপযকর মনবি মিুষযেযবাযধর পনরেয় নদযয়যছ। বস সুযর্যাগ র্থাকা সযত্তও নিযজর স্বার্থডনেন্তা পনরহার কযরযছ।
এমিনক অযিযর কুপরামযশ্ড সায় বদয়নি। মনবযির এই নিযলডাভ মািনসকিা এবাং সিিা িাযক মূলযযবাধ সম্পন্ন
মািুষ নহযসযব িুযল ধযরযছ। মনবি স্বনশ্নক্ষি হযয়ও মানিযকর কুপরামযশ্ড িানড়ি হয়নি। এযি িার মাযঝ
নশ্ক্ষার উযদ্দযশ্যর সফল প্রযয়াগ ঘযিযছ।
"নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবযন্ধ বলা হযয়যছ, নশ্ক্ষালাযভর মাধযযম মিুষযযের নবকাশ্ ঘযি। আর মিুষযেযবানধ অনজডি
হযল বসই বযনি আর অসৎ পযর্থ ধানবি হযি পাযর িা। উদ্দীপযকর মনবযির মাযঝ প্রবযন্ধর এই নদকনিই
লক্ষণীয়। নশ্ক্ষার আসল কাজ বর্য মূলযযবাধ অজডি বসনি নশ্ক্ষা ও মিুষযে প্রবযন্ধর ফুনিযয় বিালা হযয়যছ। আর
উদ্দীপযক মুনবি এর মাযঝ বস নদকনি প্রকাশ্ ঘযিযছ। িাই বলা র্যায় মনবযির েনরযত্র 'নশ্ক্ষা ও মিুষযে'
প্রবযন্ধর মূল সুর প্রনিফনলি হযয়যছ।
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নরক্সাোলক বাবার োর সম্তাযির মযধয নিলু সবার বড়। সারানদি হাড়ভাো খািুনি বখযি সাংসার োলাযিা
িাযদর বাবার পযক্ষ খুবই কিকর। িাই বড় বমযয় নিলু প্রনিযবশ্ী সাযলহার বাসায় কাজ কযর। িার
বছযলযমযয়যক বদখাযশুািা কযর, আদর-র্যত্ন কযর। নিলু নিজ সাংসযদর মযিা সমস্ত কাজকমড সুন্দরভাযব
সম্পন্ন করার আপ্রাণ বেিা কযর। নকন্তু সামািয ভুল ত্রুনি হযল নিমডম অিযাোর বিযম আযস িার ওপর।
অভাযবর কারযণ সবনকছু সহয কযর বস। নকছুযিই বর্যি বস গৃহকত্রডীর মি জয় করযি পাযর িা।

মমিানদ

ক) মানিক বযন্দযাপাধযাযয়র প্রকৃি িাম কী?

খ) বলখক মমিানদযক 'ছায়াময়ী মািবী' বযলযছি বকি?

গ) উদ্দীপযকর নিলুর সাযর্থ মমিানদ গযের মমিানদর বর্য তবসাদৃশ্য রযয়যছ িা নবযেষণ কর।

ঘ) “উদ্দীপযকর সাযলহা র্যনদ গেকর্থযকর মাযয়র মযিা উদার হযিি িাহযল নিলু অিযাোনরি হযিা িা”-

মন্তবযনির র্যর্থার্থডিা মূলযায়ি কর।

[বনরশ্াল ববার্ড-২০১৬]

উত্তর

ক) মানিক বযন্দযাপাধযাযয়র প্রকৃি িাম কী?

খ) বলখক মমিানদযক 'ছায়াময়ী মািবী' বযলযছি বকি?

মানিক বযন্দযাপাধযাযয়র প্রকৃি িাম প্রযবাাধকুমার বযন্দযাপাধযায়।

সব সময় কাযজ বযস্ত র্থাকার কারযণ বলখক মমিানদযক 'ছায়াময়ী মিবী' বযলযছি।

মমিানদ কাযজ শৃ্ঙ্খলা ও নখপ্রিা বজায় বরযখ েলি। কাজগুযলাযক বস আপিার কযর নিযলও বকাযিা মািুযষর

নদযক নফযরও িাকাি িা। বলখযকর মার সাযর্থ মৃদু স্বযর দু'একনি দরকানর কর্থা বলা ছাড়া বস ছিা বর্থযক ববলা

সাযড় দশ্িা পর্যডন্ত একবার কানশ্র শ্ে পর্যডন্ত করি িা। এসব কারযণ বলখক মমিানদযক ছায়াময়ী মািবী

বযলযছি।
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গ) উদ্দীপযকর নিলুর সাযর্থ মমিানদ গযের মমিানদর বর্য তবসাদৃশ্য রযয়যছ িা নবযেষণ কর।

'মমিানদ' গযে গৃহকমডী নহযসযব মমিানদর সাযর্থ বর্য বসৌহাদডপূণড সম্পযকডর কর্থা বলা হযয়যছ উদ্দীপযকর নিলুর

বক্ষযত্র িার তবসাদৃশ্য লক্ষ করা র্যায়।

উদ্দীপযকর নরক্সাোলক বাবার োর সন্তাযির মযধয নিলু সবার বড়। িার বাবার পযক্ষ একা সাংসাযরর খরে

োলাযিা খুবই কিকর। িাই বমযয় নিলু প্রনিযবশ্ী সাযলহার বাসায় কাজ কযর। িার বমযয়যক বদখাশুিা কযর,

আদর-র্যত্ন কযর। নিলু নিজ সাংসাযরর মযিা সমস্ত কাজ সুন্দরভাযব করার আপ্রাণ বেিা কযর। নকন্তু কখযিা

সমিয ভুল-ভ্রানন্তর কারযণ িার উপর বিযম আযস নিমডম অিযাোর। অিযনদযক মমিানদ গযের গেকর্থক এর

পনরবাযরর সবাই মমিানদর সাযর্থ ভাযলা আেরণ কযর। কখযিা অিযাোর-নির্যডািযির প্রনই আযস িা। িাই বলা

র্যায়, গৃহকিডার আেরযণর নদক নদযয় উদ্দীপযকর নমলু ও মমিানদর মযধয তবসাদৃশ্য রযয়যছ।

মমিানদ গযে মমিানদ গেকর্থযকর পনরবাযর গৃহকমডী নহযসযব কাজ কযর। বস খুবই দানয়ে ও

মযিাযর্যাগসহকাযর িার কিডবয কাজ কযর। এযি ঐ পনরবাযরর সবাই িার সাযর্থ বসৌহাদডপূণড আেরণ কযর।

ঘ) “উদ্দীপযকর সাযলহা র্যনদ গেকর্থযকর মাযয়র মযিা উদার হযিি িাহযল নিলু অিযাোনরি হযিা িা”-
মন্তবযনির র্যর্থার্থডিা মূলযায়ি কর।

উদ্দীপযকর সাযলহার র্যনদ গেকর্থক এর মাযয়র মি উদার হযিি িাহযল নিলু অিযাোনরি হযিা িা।
মমিানদ গযের গেকর্থক এর মা গৃহকমডী মমিার প্রনি খুবই উদার। নিনি মমিানদযক সব সময় নিযজর
পনরবাযরর একজি নহযসযব মযি কযর বসৌহাদডযপূণড আেরণ করযিা।
উদ্দীপযকর নিলু িার পাযশ্র সাযলহার বাসায় কাজ বিয়। নকন্তু সামািয ভুল-ভ্রানন্তর জিয িার ওপর বিযম
আযস নিমডম অিযাোর। নকন্তু মমিানদ গযের মমিানদর গৃহকিডা গেকর্থযকর মা মমিার সাযর্থ সব সময় ভাযলা
বযবহার করযিি।
উদ্দীপযকর সাযলহা গৃহকমডী িীলুর প্রনি অিযন্ত খারাপ বযবহার কযর। নিলু নিজ সাংসাযরর মি সব কাজকমড
সুন্দরভাযব সম্পন্ন করার আপ্রাণ বেিা কযর। নকন্তু সামািয ভুল-ত্রুনি হযল িার ওপর নিমডম অিযাোর বিযম
আযস। নিলু িাযদর সাংসাযরর অভাযবর কারযণ সব নকছু িীরযব সহয কযর। নকন্তু নকছুযিই গৃহকিডীর মি বস
জয় করযি পাযর িা। অিযনদযক মমিানদ গযের মমিানদ গেকর্থযকর পনরবাযর গৃহকমডীর কাজ কযর।গেকর্থক
এর মা মমিানদযক িাযদর পনরবাযরর একজি সদযসযর মযিা মযি কযর। িার সাযর্থ নিনি বসৌহাদডযপূণড বযবহার
কযরি। নকন্তু উদ্দীপযকর সাযলহার আেরণ িার নবপরীি। িাই প্রযনাি উনিনি র্যর্থার্থড।
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বিযা দুগডি মািুযষর জিয আসা ত্রাণসামগ্রী বেয়ারমযাি সাযহব দুগডিযদর মযধয নবিরণ িা কযর আত্মসাৎ
কযর বফযলি। দুগডি মািুষ ভার কাযছ আসযল নিনি িািা অজুহাি বদনখযয় িাযদর নফনরযয় বদি।

মািুষ

ক, মািুষ কনবিায় পনর্থযকর বস্ত্র কীবূপ নছল?

খ. কনব মািুষযক 'মহীয়াি' বযলযছি বকি?

গ. উদ্দীপযকর 'বেয়ারমযাি সাযহযবর সাযর্থ মািুষ' কনবিার বর্য সাদৃশ্য রযয়যছ িা বযাখযা কর।

ঘ. "উদ্দীপকনিযি মািুষ' কনবিার সমগ্রভাব প্রকানশ্ি হয়নি-মূলযায়ি কর।

[বনরশ্াল ববার্ড-২০১৬]

উত্তর

ক) মািুষ কনবিায় পনর্থযকর বস্ত্র কীবূপ নছল?

খ) কনব মািুষযক 'মহীয়াি' বযলযছি বকি?

মািুষ কনবিায় পনর্থযকর বস্ত্র জীণড নছল।

মািুযষর মািনবকিা ও মিুষযেযবাধ আযছ বযল কনব মািুষযক মহীয়াি বযলযছি।

মািুযষর িযায়-অিযায়যবাধ আযছ। পৃনর্থবীযক ভারসামযপূণড ও বাযসাপযর্যাগী কযর রাখযি পাযর মািুষ। মািুষ িার

এই মািবিাবাদী গুযণই পৃনর্থবীযি সবডযশ্রষ্ঠ ও মহীয়াি হযি পাযর। িাই কনব মািুষযক মহীয়াি বযলযছি।
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গ) উদ্দীপযকর 'বেয়ারমযাি সাযহযবর সাযর্থ মািুষ' কনবিার বর্য সাদৃশ্য রযয়যছ িা বযাখযা কর।

উদ্দীপযকর বেয়ারমযাযির সাযর্থ 'মািুষ' কনবিার পূজারী ও বমাল্লার সাদৃশ্য রযয়যছ।

মািুষ রিার কাযছ আত্মসমপডণ কযর নিযজযক আযরা পনবত্র করার জিয। নকন্তু বলাযভর কারযণ অযিযকই রিার

আদশ্ড পনরপন্ধী কাজ কযর র্থাযক। মািুষ কনবিায় পুযরানহি-বমাল্লারা নিযজযদর স্বার্থডনসনদ্ধর জিয কাজ কযর।

উদ্দীপযকর বেয়ারমযাি সাযহব বিযাদুগডি মািুযষর জিয আসা ত্রাণসামগ্রী দুগডিযদর মাযঝ নবিরণ িা কযর

নিযজই আত্মসাৎ কযর বফযলি। িািা অজুহাযি নিনি দুগডি মািুষযদর নফনরযয় বদি। অিযনদযক 'মািুষ কনবিায়

পূজারী বা পুযরানহি-বমাল্লারা মনন্দর- মসনজযদর প্রসাদ-নশ্রনি নিযজযদর স্বার্থড নসনদ্ধর জিয বরযখ বদয়। ভূখানর-

মুসানফরযদর িারা নশ্রনি িা নদযয় িাযদর নফনরযয় বদি। িাই বলা র্যায়, উদ্দীপযকর বেয়ারমযাযির মিায 

অযিযর সম্পদ কুনক্ষগি করার নদক নদযয় পূজারী বা পুরায নহি-মায ল্লার মযধয সাদৃশ্য রযয়যছ।

ঘ) "উদ্দীপকনিযি মািুষ' কনবিার সমগ্রভাব প্রকানশ্ি হয়নি-মূলযায়ি কর।

উদ্দীপকনিযি শুধু অযিযর সম্পদ কুনক্ষগি করার নদকনি বনণডি হওয়ায় 'মািুষ' কনবিার সমগ্রভাব প্রকাশ্

কযরনি।

মািুষ' কনবিায় অযিযর অনধকার হরণ করার নদক উযমানেি হযয়যছ। মনন্দর-মসনজযদর পুযরানহি-বমাল্লারা

নিযজর স্বার্থড হানসল করার জিয অযিযর অনধকার হরণ কযর। িারা ভুখানর-মুসানফযরর খাবার নিযজরা বভাগ

কযর।

উদ্দীপযকর বেয়ারমযাি বিযাদুগডি মািুযষর জিয আসা ত্রাণসামগ্রী নিযজই আত্মসাৎ কযরি। দুগডি মািুষযদর

িািা অজুহাযি নফনরযয় বদি। আবার মািুষ কনবিায় অসহায় মািুষযদর সমাযজর ক্ষমিাধর বলাযকরা কীভাযব

বনিি কযর রাখযছ, িা বনণডি হযয়যছ। এ নদক বর্থযক উদ্দীপক ও মািুষ কনবিার মূল ভাযব পার্থডকয সূনেি

হযয়যছ। মািুষ কনবিায় নবনভন্ন ধমড ও মািুযষর এযি সমৃ্পিিার কর্থা বলা হযয়যছ। মািুষ ধমডযক ভাযলাবাযস,

এর জিয জীবিও বানজ রাযখ। নকন্তু বকাযিা নিরন্ন মািুষযক অযিক সময় িাযদর সামর্থডয র্থাকা সযিও অন্ন দাি

কযর িা। মনন্দযরর পুযরানহি বা মসনজযদর বমাল্লা সাযহবরাও অযিক সময় এ রকম হৃদয়হীি কাজ কযরি।

মািুযষর বেযয় বড় নকছু হযি পাযর িা, এ কর্থাই ধযমডর মূল কর্থা। অিযনদযক উদ্দীপযক বেয়ারমযাি শুধু অযিযর

সম্পদ কুনক্ষগি কযর। িাই বলা র্যায় বর্য, উদ্দীপকনিযি 'মািুষ' কনবিার সমগ্রভাব প্রকানশ্ি হয়নি।


