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DHAKA BOARD

অভাগীর স্বগড

রহিম ব ৌধুরী কয়েকহি হিল্প প্রহিষ্ঠাযের মাহলক িয়েও সাধারণ জীবেযাপযে অভযস্ত। হকছুহিে আযগ িার বড়

বময়ের হবয়েযি এলাকার সকলযক িাও়োি বিে। হিহে ধেী-গহরযবর মযধয বকাযো পার্ডকয কযরেহে। িার এ

আ রযণ এলাকার িহরদ্র জেগণ খুবই খুহি। [ঢাকা ববার্ড- ’১৭]

ক) ঠাকুরিাস মুখুযযযর স্ত্রী ক়েহিযের অসুযখ মারা বগযলে?

খ) রহসক িুযল িার পায়ের ধুযলা হিযি হগয়ে বকেঁযি বেলল বকে?-

গ) উদ্দীপযকর সযে অভাগীর স্বগড গযল্পর ববসািৃিয বযাখযা কযরা ।

ঘ) "অভাগীর আিা পূণডিা পাও়োর জেয রহিম ব ৌধুরীযির মযিা মােুষ প্রয়োজে” বক্তবযহির যর্ার্ডিা হব ার

কযরা।–

ক) ঠাকুরিাস মুখুযযযর স্ত্রী ক়েহিযের অসুযখ মারা বগযলে? 

খ) রহসক িুযল িার পায়ের ধুযলা হিযি হগয়ে বকেঁযি বেলল বকে?

ঠাকুরিাস মুখুযযযর স্ত্রী সাি হিযের অসুযখ মারা বগযলে।

অভাগীর প্রহি ভহক্তর পহর ়ে বপয়ে রহসক িুযল িার পায়ের ধুযলা হিযি হগয়ে বকেঁযি বেলল।

অভাগী গযল্পর অভাগীর স্বামী রহসক বাঘ। রহসক বাঘ অভাগীযক ও িার বছযলযক বছযড়  যল যা়ে অেয গ্রাযম 

এবাং অেয হবয়ে কযর। স্ত্রীর বখােঁজখবর ভাযলাবাসা ও অিে-বিে  হকছুই বস বি়েহে। হকন্তু মৃিুযিযযা়ে িাহ়েি 

অভাগী মৃিুযর সম়ে স্বামীর পায়ের ধুযলা হেযি  া়ে এবাং িা হেয়ে বস স্বযগড বযযি  া়ে। স্বামীর প্রহি অসীম 

ভাযলাবাসা বিযখ রহসক বকেঁযি বি়ে।

উত্তর 
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গ) উদ্দীপযকর সযে অভাগীর স্বগড গযল্পর ববসািৃিয বযাখযা কযরা।

অভাগীর স্বগড গযল্প বহণডি ধেী-িহরযদ্রর ববষময ও জাহিযভযির পার্ডযকযর সাযর্ উদ্দীপযকর ব িোগি ববসািৃিয

রয়েযছ।

উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরী অসাম্প্রিাহ়েক মযোভাব সম্পন্ন বস িার বময়ের হবয়ের িাও়োি হিযি বগযল ধেী-

গরীব বা হব ার ো কযর সকলযকই বি়ে। িাই বলা যা়ে উদ্দীপযকর সযে অভাগীর স্বগড গযল্পর ববসািৃিয

রয়েযছ।

অভাগীর স্বগড গযল্পর অভাগী িুযল সম্প্রিা়ে অর্ডাৎ হে ু জাযির প্রহিহেহধ। ঠাকুরিাস িযলা উচ্চহবত্ত বা উেঁ ু

জাযির অহধকারী। জাি ধমড বণড হবযভযির কারযণ আমাযির সমাযজ প্রা়ে অযেকাাংি হে ু বেণীর মােুষ

উচ্চহবযত্তর কাযছ লাহিি ি়ে অিযা াহরি ি়ে।অভাগীর স্বগড গযল্প অভাগীর বছযল উচ্চহবযত্তর দ্বাযর দ্বাযর

অপমাহেি ি়ে। বস িার মায়ের বিষ ইচ্ছািা পূরণ করযি পাযরহে।

ঘ) “অভাগীর আিা পূণডিা পাও়োর জেয রহিম ব ৌধুরীযির মযিা মােুষ প্রয়োজে” বক্তবযহির যর্ার্ডিা হব ার

কযরা।

অভাগীর স্বগড গযল্পর জহমিাযর বেণীর মােহসকিা উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরীর মযিা িযল অভাগীর আিা পূণডিা

বপযিা।

উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরী ধহেক বেণীর মি অভাগীর স্বগড গযল্পর জহমিাযর মােহসকিা িযল অভাগীর মযের 

আিা পূরণ িযিা। িাই বলা যা়ে বয অভাগীর মযের আিা পূরযের জেয রহিম ব ৌধুরীর মযিা মােুষ 

প্রয়োজে।

উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরী একজে অসাম্প্রিাহ়েক মযোভাব সম্পন্ন বযহক্ত। বস ধেী-গরীব পার্ডকয কযর ো। 

সকলযক হেযজর আপে মযে কযরে। িার বময়ের হবয়েযি বস সকলযক িাও়োি কযর।

অভাগীর স্বগড গযল্প িুই বেণীর মােুযষর পহর ়ে েুযি উযঠ। িহরদ্র অভাগী হে ু জাযির প্রহিহেহধ বযল মৃিুযর 

সৎকার কাযড সম্পন্ন করার জেয িার বছযল কাযঠর বযাগাে হিযি পাযরহে। বকেো ির্াকহর্ি উচ্চ বেণীর 

বলাযকরা িাযক বি়ে কযর েযল বছযল িাযির মুখাহির স্বপ্নহি িার আর পূরণ ি়েহে।
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হিক্ষা ও মেুষযত্ব
জাযিি সাযিব একজে বলাভী র্াক্তার। অভাব ও িাহরদ্র হবযমা ে করযি হগয়ে হিহে সব সম়ে অযর্ডর বপছযে
ছুিযিে। একসম়ে গাহড় বাহড়, ধে-সম্পি সবহকছুর মাহলক িে। িবুও িার  াও়ো পাও়োর বিষ বেই। অর্ড
উপাজডযে িার একমাত্র বেিা। অেযহিযক িার বনু্ধ সগীর সাযিব িার ধে সম্পি বর্যক হবহভন্ন সামাহজক
জেকলযাণমূলক কাজ কযরে। হিহে মযে কযরে, সুন্দরভাযব জীবে যাপযের জেয ববহি সম্পি এর প্রয়োজে
বেই। [ঢাকা ববার্ড- ’১৭] 

ক) হিক্ষার আসল কাজ কী?

খ) বলোোিুরহস্ত আর হিক্ষা এক কর্া ে়ে- বকে?

গ) উদ্দীপযকর সগীর সাযিযবর মাযে ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর বয হিকহি প্রকাহিি িয়েযছ িা বযাখযা কযরা।

ঘ) “উদ্দীপযকর জাযিি সাযিযবর মাযে হিক্ষার প্রয়োজেী়ে একহি হিক উপহিি”- ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর 

আযলাযক মন্তবযহি হবযেষণ কযরা।

উত্তর 

ক) হিক্ষার আসল কাজ কী?

খ) বলোোিুরহস্ত আর হিক্ষা এক কর্া ে়ে- বকে?

হিক্ষার আসল কাজ মূলযযবাধ সৃহি।

বলোোিুরহস্ত আর হিক্ষা এক কর্া ে়ে- উহক্তহি দ্বারা হিক্ষা বয মােুযষর অন্তযরর বযাপার িাই ববাোযো িয়েযছ।

হিক্ষার দ্বারাই জীবযের উন্ন়েে সম্ভব। হিক্ষা একজে মােুযষর অেুভূহির জগযি িার স্বরূপ িুযল ধযর। েযল

একজে বযহক্ত সয িে িয়ে ওযঠ। মূলি হিক্ষা িযচ্ছ এমে হজহেস যা আত্মীকরণ করযল মূলযবাযধর সৃহি ি়ে।

বয বযহক্ত বছাি হজহেযসর বমাযি বড় হজহেস িারাযি িুুঃখ ববাধ কযর ো, বস আর যাই বিাক হিহক্ষি ে়ে।

হিক্ষার আসল কাজ মােুযষর মযের উন্ন়েে, মেুষযযত্বর উযমা ে। বাইযর পহরপাহিড িযলই মােুষ হিহক্ষি ি়ে ো

বরাং বয অন্তযর সমৃদ্ধ বসই হিহক্ষি।
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গ) উদ্দীপযকর সগীর সাযিযবর মাযে ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর বয হিকহি প্রকাহিি িয়েযছ িা বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর সগীর সাযিযবর মযধয ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর মােবসত্তা বা মেুষযযত্বর হিকহি প্রকাহিি িয়েযছ।

উদ্দীপযকর সগীর সাযিব মােবসত্তার   ডা কযরে। হেজ স্বাযর্ড অর্ডহবত্ত উপাজডেই িার জীবযের বেিা ে়ে। হিহে

িার ববধ পযর্ উপাহজডি ধেসমূি হবহভন্ন সামাহজক জেকলযাণমূলক কাযজ বয়ে কযরে। িার মযি, সুন্দরভাযব

জীবেযাপযের জেয ববহি ধেসম্পযির প্রয়োজে বেই। হেযজর েূযেিম  াহিিা পূরণ কযর ববধ সম্পি

মােবকলযাযণ হেযবহিি কযর সগীর সাযিব মােবসত্তা বা মােবিাযবাযধর ববহিিযহি িার জীবযে ধারণ কযরযছে।

এহিক হবযব ো়ে সগীর সাযিব মেুষযত্বযবাযধ উত্তীণড একজে আিিড মােুষ।

মােুযষর িুহি সত্তা- একহি িার জীবসত্তা, অপরহি মােবসত্তা বা মেুষযত্ব। জীবসত্তা পাহর্ডব স্বার্ড উদ্ধাযর হলপ্ত

র্াযক। আর মােবসত্তা মােবকলযাযণ হেয়োহজি বর্যক জীবেযক সার্ডক কযর বিাযল। ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধ

মােবসত্তার এ িু’হি হিক উযমাহ ি িয়েযছ।

ঘ) “উদ্দীপযকর জাযিি সাযিযবর মাযে হিক্ষার প্রয়োজেী়ে একহি হিক উপহিি”- ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর 
আযলাযক মন্তবযহি হবযেষণ কযরা।

হিক্ষার প্রয়োজেী়ে হিক অন্নহ ন্তা ও অর্ডহ ন্তার হিকহি উদ্দীপযকর জাযিি সাযিযবর মাযে উপহিি।

‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর বলখক জীবে সিয মােুষ সযিযর সমন্ব়ে সাধে কযরযছে। অর্ড হ ন্তার হেগড় বর্যক
ববহরয়ে এযস মােবিা ও মেুষযযত্বর   ডাযক হিহে অগ্রাহধকার হিয়েযছে। শুধু জীবে সত্তার প্রয়োজযে অন্নহ ন্তা
অর্ড হ ন্তা়ে হেমহিি র্াকযল হিক্ষার প্রকৃি উযদ্দিয বযর্ড ি়ে।

মােবজীবযে িুইহি সত্তার একহি িযচ্ছ জীবেসত্তা। অযেযক স্বার্ডপরিার বযস অন্ন হ ন্তা ও অর্ড হ ন্তা়ে হলপ্ত
র্াযক। িাযির কাযছ হিক্ষার প্রয়োজেী়েিা বর্যক পাহর্ডব কলযাণ লাযভর হিকহি বড় িয়ে ওযঠ।

উদ্দীপযক জাহিি সাযিব একজে বলাভী র্াক্তার। হিহে সবসম়ে অযর্ডর বপছযে ছুযিে বাহড়-গাহড় ধেসম্পহত্ত
সবহকছুর মাহলক িয়েও িার  াও়ো পাও়োর বিষ বেই। হিক্ষার প্রয়োজেী়েিা অর্ড উপাজডে, এিাই িার
একমাত্র বেিা িয়ে িােঁহড়য়েযছ। হিক্ষক মেুষযত্ব প্রবযন্ধর জীবে সত্তার প্রয়োজযে অন্ন হ ন্তা বর্যক মুহক্তর কর্া
বলা িয়েযছ। হকন্তু এিাযক জীবযের একমাত্র উযদ্দিয হির করা ি়েহে। হিক্ষার প্রয়োজেী়েিা ছাড়াও
অপ্রয়োজেী়েিা হিয়ে বযমে অেুভূহি ও কল্পোর রস আস্বািে কযর অপযরর কলযাযণ আত্মহেযবহিি িয়ে
জীবযের প্রকৃি স্বাি উপলহি করার কর্া বলা িয়েযছ। উদ্দীপযক বকবল হেজ জীবযের কামো-বাসো ও
প্রয়োজেী়েিার হিকহি জাযিি সাযিযবর  হরযত্র প্রহিেহলি িয়েযছ। িাই জাযিি সাযিযবর মাযে হিক্ষার
প্রয়োজেী়েিা উপহিি- ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর আযলাযক মন্তবযহি যর্ার্ড ও সহঠক।



বাাংলা ১ম পত্র – ঢাকা ববার্ড - ২০১৭

পযিলা ববিাখ
সকাযল ঘুম বর্যক উযঠই হেিু বযস্ত িয়ে পযড় ববিাখী অেুষ্ঠাযে যাও়োর জেয। বছযরর এ হিেহি সবার কাযছ
হপ্র়ে। এহিই একমাত্র অেুষ্ঠাে বযখাযে োো ধযমডর বনু্ধরা সবাই হমযল সমােভাযব আেযন্দ বমযি উযঠ। এখাযে
বস সহিযকাযরর উপলহি কযর বাাংলার মুসহলম, হিনু্দ, ববৌদ্ধ, হিস্টাে- আমরা সবাই বাঙাহল।

[ঢাকা ববার্ড- ’১৭] 

ক) বক বাাংলা েববষডযক এযিযির জেগযণর ‘েওযরাজ’ বযল উযেখ কযরযছে?

খ) বাঙাহলর জািী়েিাবািী ব িো বলযি কী ববাোযো িয়েযছ?

গ) উদ্দীপযকর সযে 'প়েলা ববিাখ' প্রবযন্ধর, বয হিকহির সািৃিয রয়েযছ িা বযাখযা কর।

ঘ) উদ্দীপযকর হিকহি ছাড়া 'প়েলা ববিাখ' প্রবযন্ধ আযলাহ ি অেযােয হিকগুযলা হবযেষণ কর।

উত্তর 

ক) বক বাাংলা েববষডযক এযিযির জেগযণর ‘েওযরাজ’ বযল উযেখ কযরযছে?

খ) বাঙাহলর জািী়েিাবািী ব িো বলযি কী ববাোযো িয়েযছ?

ঐহিিাহসক আবুল েজল বাাংলা েববষডযক এযিযির জেগযণর 'েওযরাজ' বযল উযেখ কযরযছে।

ধমড ও সম্প্রিা়ে হেরযপক্ষ ব িোযক বাঙাহল জািী়েিাবািী ব িো হিযসযব ববাোযো িয়েযছ।

বাাংলা েববষড উিযাপযের েযল হিহিি আমযল বাঙাহল জািী়েিাবািী ব িোর প্রহিেলে ঘযিহছল অহধকার

আিায়ের আযন্দালযের মধয হিয়ে। উেহবাংি িিাব্দীর বিষাযধড হিহিি ঔপহেযবহিক রাজযত্বর হিেগুযলাযি

েববষড পালযের মধয হিয়ে এযিযির বিাহষি ও পরাধীে জেগযণর মযে স্বাযিহিকিা ও জািী়েিাবািী

ব িোর প্রহিেলে ঘযি। হবাংি িিাব্দীর প্রর্মাযধড বাাংলা েববষডযক অবলম্বে কযরই বাঙাহলর জািী়েিাবািী

ব িো হবকহিি িয়েহছল। অসাম্প্রিাহ়েক ব িো়ে বাঙাহলর সাাংসৃ্কহিক ও স্বাহধকার আযন্দালেই বাঙাহল

জািী়েিাবািী ব িো।
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গ) উদ্দীপযকর সযে 'প়েলা ববিাখ' প্রবযন্ধর, বয হিকহির সািৃিয রয়েযছ িা বযাখযা কর।

ধমডমি হেহবডযিযষ অসাম্প্রিাহ়েক ব িো়ে েববযষডর আেন্দ উপযভাযগর হিক বর্যক উদ্দীপযকর সযে 'প়েলা

ববিাখ' প্রবযন্ধর সািৃিয রয়েযছ। েববযষডর আেন্দ-উৎসযব সব ধযমডর, সব বেহণ-বপিার মােুষ উিার

ভ্রািৃত্বাযবাযধ হমহলি ি়ে। এখাযে ধমডী়ে ববষময ে়ে, জািী়েিাবাযির ঐকয ব িোই েুযি ওযঠ।

উদ্দীপযক হেিু ঘুম বর্যক উযঠই ববিাখী অেুষ্ঠাযে যাও়োর জেয বযহিবযস্ত িয়ে পযড়। এ অেুষ্ঠাযে োো ধযমডর

বনু্ধরা সবাই হমযল সমােভাযব আেযন্দ বমযি ওযঠ বযল এ হিেহি সবার কাযছ হপ্র়ে। হকন্তু এ অেুষ্ঠাযে উপলহি

কযর বাাংলার হিনু্দ, মুসহলম, ববৌদ্ধ, হিিাে আমরা সবাই বাঙাহল। প়েলা ববিাখ প্রবযন্ধও বলখক অসাম্প্রিাহ়েক

ব িো়ে প়েলা-ববিাযখর আেন্দ উপযভাযগর প্রসেহি উপিাপে কযরযছে। বলখযকর এ ধমড ও সম্প্রিায়ের

হেরযপক্ষ ব িো প্রকাযির হিকহি উদ্দীপযকর সযে সুন্দর সািৃিযপূণড।

ঘ) উদ্দীপযকর হিকহি ছাড়া 'প়েলা ববিাখ' প্রবযন্ধ আযলাহ ি অেযােয হিকগুযলা হবযেষণ কর।

উদ্দীপযক অসাম্প্রিাহ়েক ব িো়ে 'প়েলা ববিাখ' উি যাপে হিকহি ছাড়াও প়েলা ববিাখ প্রবন্ধ বাাংলা েববষড
উিযাপে সাম্প্রিাহ়েক বগাষ্ঠীর িীে মযোভাব, বাঙাহলর স্বযিি ব িো, হেরযপক্ষবাযির অপরাযজ়ে িহক্তর
মহিমাসি োো হিক আযলাহ ি িয়েযছ।

উদ্দীপযক িীে ধমডান্ধ বগাষ্ঠীর সাংকীণড আ রযণর বকাযো প্রহিবাি বেই। বেই স্বযিি ও স্বাহধকার ব িো়ে

জািী়েিাবািী আিিড প্রহিষ্ঠা়ে বকাযো অেীকার। আযছ শুধু ববিাখী অেুষ্ঠাযের আেন্দ উপযভাগ ও সাম্প্রিাহ়েক

ব িোর বহিুঃপ্রকাি। আযলা য প্রবযন্ধ উেহবাংি িিাব্দীর বিষাাংযি হিহিি ঔপহেযবহিক রাজযত্ব বাাংলা েববষড

পালযের মধয হিয়ে এযিযির বিাহষি ও পরাধীে জেগযণর মযে স্বযিহিকিা ও জািী়েিাবািী ব িোর

প্রহিেলে ঘযি।

বাাংলা েববষড প়েলা ববিাখ বাঙাহলর সবডযেষ্ঠ সাাংসৃ্কহিক উৎসব। এ উৎসব ধমডমি হেহবডযিযষ সমগ্র বাঙাহলর।
বাঙাহলর এ সাবডজেীে উৎসযব বাধা সৃহি কযর ক্ষীণিৃহি ও ধমডান্ধ পাহকস্তাহে িাসকবগড। হকন্তু আপামর বাঙাহল
ধমডহেরযপক্ষবািী ব িো়ে এক প্রহিবািী মযোভাব হেয়ে পরম উৎসািভযর বাাংলা েববষড উিযাপে কযর
আসযছ।
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উদ্দীপযক িীে ধমডান্ধ বগাষ্ঠীর সাংকীণড আ রযণর বকাযো প্রহিবাি বেই। বেই স্বযিি ও স্বাহধকার ব িো়ে
জািী়েিাবািী আিিড প্রহিষ্ঠা়ে বকাযো অেীকার। আযছ শুধু ববিাখী অেুষ্ঠাযের আেন্দ উপযভাগ ও সাম্প্রিাহ়েক
ব িোর বহিুঃপ্রকাি। আযলা য প্রবযন্ধ উেহবাংি িিাব্দীর বিষাাংযি হিহিি ঔপহেযবহিক রাজযত্ব বাাংলা েববষড
পালযের মধয হিয়ে এযিযির বিাহষি ও পরাধীে জেগযণর মযে স্বযিহিকিা ও জািী়েিাবািী ব িোর
প্রহিেলে ঘযি।

উদ্দীপযক অসাম্প্রিাহ়েক ব িো়ে 'প়েলা ববিাখ' উি যাপে হিকহি ছাড়াও প়েলা ববিাখ প্রবন্ধ বাাংলা েববষড
উিযাপে সাম্প্রিাহ়েক বগাষ্ঠীর িীে মযোভাব, বাঙাহলর স্বযিি ব িো, হেরযপক্ষবাযির অপরাযজ়ে িহক্তর
মহিমাসি োো হিক আযলাহ ি িয়েযছ।

বাাংলা েববষড প়েলা ববিাখ বাঙাহলর সবডযেষ্ঠ সাাংসৃ্কহিক উৎসব। এ উৎসব ধমড, মি হেহবডযিযষ সমগ্র
বাঙাহলর। বাঙাহলর এ সাবডজেীে উৎসযব বাধা সৃহি কযর ক্ষীণিৃহি ও ধমডান্ধ পাহকস্তাহে িাসকবগড। হকন্তু
আপামর বাঙাহল ধমডহেরযপক্ষবািী ব িো়ে এক প্রহিবািী মযোভাব হেয়ে পরম উৎসািভযর বাাংলা েববষড
উিযাপে কযর আসযছ।

হবাংি িিাব্দীর প্রর্মাযধড বাাংলা েববষডযক অবলম্বে কযরই জািী়েিাবাি অেুষযের সযে সাম্রাজযবািহবযরাধী
ব িো যুক্ত িয়েহছল। পাহকস্তাে িাসকযির সাংকীণড ধমডান্ধিার হবযরাহধিা করা িয়েহছল এবাং ধমডহেরযপক্ষবািী
ব িো়ে বাঙাহলর ঐকয প্রহিহষ্ঠি িয়েহছল। প়েলা ববিাযখর এমে বহুমুখী ব িোর বহিুঃপ্রকাি উদ্দীপযক
ঘযিহে। প়েলা ববিাখ প্রবযন্ধ েববষড পালযের বপ্রক্ষাপি, উযদ্দিয, বাঙাহল জািী়েিাবাযির সহি়ে ব িোসি
োো হিক আযলাহ ি িয়েযছ। িাই বাঙাহলর প্রকৃি ব িো প্রকাযি "প়েলা ববিাখ" প্রবন্ধহি সার্ডক িয়েযছ।
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সািসী জেেী বাাংলা

"একবার মযর ভুযল বগযছ আজ মৃিুযর ভ়ে িারা।
িাবাি বাাংলাযিি এ পৃহর্বী অবাক িাহকয়ে র়ে,
জ্বযল পুযড়-মযর ছারখার িবু মার্া বো়োবার ে়ে।

[ঢাকা ববার্ড- ’১৭] 

ক. সািসী জেেী বাাংলা কহবিাহি বকাে কাবযগ্রযের অন্তগডি?

খ. বাঙাহলযক অোযড জাহি বলা ি়ে বকে?

গ. উদ্দীপযকর সাযর্ 'সািসী জেেী বাাংলা' কহবিার সািৃিয বযাখযা কর।

ঘ. "উদ্দীপযকর ভাবো সািসী জেেী বাাংলা' কহবিার সামহগ্রক পহর ়ে ে়ে- মূলযা়েে কর।

উত্তর 

ক) সািসী জেেী বাাংলা কহবিাহি বকাে কাবযগ্রযের অন্তগডি?

খ) বাঙাহলযক অোযড জাহি বলা ি়ে বকে?

সািসী জেেী বাাংলা কহবিাহি "ধূহল ও সাগর িৃিয" কাবগ্রযের অন্তগডি।

বাঙাহলযক বছাি কযর বিখার প্রবণিা প্রকাযি বাঙাহলযক অোযড জাহি হিযসযব আখযা বি়ো িয়েযছ।

আযডগণ ভারযি আসার বহু পূবড বর্যকই অযেক জাহির বলাযকরা এযিযি বসবাস করি। িারা অোযড হিযসযব

পহরহ ি। আযডগণ অোযডযির ঘৃণার ব াযখ বিখি, অিযা ার- হেপীড়ে করি। এ কহবিা়ে বলা িয়েযছ, িত্রুরা

বাঙাহলর ওপর অেযা়ে অিযা ার কযরযছ। িাই কহব এযক্ষযত্র বাঙাহলযক অোযড জাহি বযলযছে।
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গ) উদ্দীপযকর সাযর্ 'সািসী জেেী বাাংলা' কহবিার সািৃিয বযাখযা কর।

িি হেযডািে, অিযা ার উযপক্ষা কযর বাঙাহলর স্বাধীেিার লালসুযড হছহেয়ে আোর ঘিো়ে উদ্দীপকহি কহবিার

সাযর্ সািৃিযপূণড।

িত্রুর আসুহরক আ রণ, হবকি উোস আর েৃিাংসিা উযপক্ষা কযর বাঙাহল জাহি িাযির বিৌযযডর মহিমা়ে জ়ে

কযর বে়ে স্বাধীেিা। সব বাধা-হবঘ্ন অহিিম কযর এই বীর জাহি হবজয়ের পিাকা উহড়য়ে হেযর এযসযছ

বিিমািৃকার বকাযল।

উদ্দীপযক বাাংলাযিি সমস্ত পৃহর্বীযক অবাক কযর হিয়ে িার িাে কযর হেয়েযছ। বস সব বাধা-হবঘ্নযক অহিিম

ও উযপক্ষা কযর, োো অিযা াযরর কাযছ মার্া েি ো কযর হবযের বুযক মার্া িুযল িােঁহড়য়েযছ। একইভাযব

'সািসী জেেী বাাংলা' কহবিা়ে কহব বাঙাহলযক বীযরর জাহি হিযসযব উযেখ কযর বযলযছে, বাঙাহলযির ভীিু

বলযলও বাঙাহলরা ভীিু ে়ে। বরাং অসীম সািযসর সাযর্ জুলুম-হেযডািে প্রহিযরাধ কযর, অশুভ িহক্তর

বমাকাহবলা কযর স্বাধীেিা হছহেয়ে এযেযছ। অেযায়ের কাযছ মার্া েি ো করার হবষ়েহিও উযেখয। িাই

উদ্দীপক ও কহবিা সািৃিযপূণড।

ঘ) "উদ্দীপযকর ভাবো সািসী জেেী বাাংলা' কহবিার সামহগ্রক পহর ়ে ে়ে- মূলযা়েে কর।

উদ্দীপযকর ভাবো়ে শুধু অকুযিাভ়ে বাঙাহলর আত্মিযাযগর কর্া আযছ, বাঙাহলর অিীি সাংগ্রামী ইহিিাস বেই

বযল এহি কহবিার সামহগ্রক পহর ়েযক হবধৃি কযর ো।

বাঙাহলর বীরত্ব আর বিৌযযডর ইহিিাস সুিীঘড। বসই পাল, বসে আমল বর্যক বাঙাহল িার ঐহিিয রক্ষা কযরযছ।

হিহিিযির কবল বর্যক বিিমািৃকার হবজ়ে হছহেয়ে এযেযছ। বা়োন্নর ভাষা আযন্দালযের পর্ ধযর িীঘড ে’মাস

রক্তক্ষ়েী লড়াই কযর অজডে কযরযছ হপ্র়ে স্বাধীেিা।

উদ্দীপযক বাাংলাযিযির িত্রুর কাযছ মার্া েি ো করার প্রবণিা প্রকাি বপযলও আযলা য কহবিার সামহগ্রক

বক্তবয প্রকাহিি ি়েহে। উদ্দীপযক বাঙাহলর মৃিুযভ়েিীেিা ও সািসী সাংগ্রাযমর কর্া িৃঢ়ভাযব বযক্ত িয়েযছ। এ

জীবে উৎসযগডর িৃঢ়িা পুরা পৃহর্বী অবাক িয়ে বিযখ। িযব বাঙাহলযক হেয়ে পাহকস্তাহে িত্রুর হমর্যা ার,

আসুহরক আ রণ, বাাংলার জেজীবযের বােঁযক বােঁযক ছহড়য়ে র্াকা প্রহিযরাধ ও সাংগ্রাযমর ঐহিিয কহবিা়ে

বযভাযব িুযল ধরা িয়েযছ, উদ্দীপযক িা বসভাযব প্রকাহিি ি়েহে।
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সািসী জেেী বাাংলা কহবিা়ে বাঙাহলর সুিীঘড সাংগ্রামী ঐহিযিযর ইহিিাস হবধৃি িয়েযছ। ভীিু বাঙাহলর পহর ়ে

মুযছ হিয়ে বাঙাহল বিৌযষডর স্বাক্ষর বরযখ িত্রুযক পরাহজি কযর। রাি জাগা িীঘড হেবডাসে বিযষ স্বাধীেিার

পিাকা উহড়য়ে স্বযিযি হেযর এযসযছ। উদ্দীপযকর কহবিা়ে সাংহক্ষপ্তভাযব বাঙাহলর সািহসকিা ও

মৃিুযভ়েিীেিার কর্াহি িুযল ধরা িয়েযছ। িাই বলা যা়ে, উদ্দীপযকর ভাবো 'সািসী জেেী বাাংলা'কহবিার

সামহগ্রক পহর ়ে ে়ে।
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মােুষ মুিম্মি (স.)

সমাযজ অসামাহজক কাযডকলাপ ও মািযকর ভ়োবি বযবিার বিযখ কযলজপডু়়ো হিে যুবক আরমাে, িহেক
ও জব্বার যুবসমাজযক এর িাি বর্যক বােঁ াযি সামাহজক আযন্দালে  াহলয়ে যাবার হসদ্ধান্ত বে়ে। হকছু
বক্ষযত্র িারা সেলিা বপযলও অহধকাাংি বক্ষযত্রই িাযিরযক প্রবল বাধার সমু্মখীে িযি ি়ে। এমেহক
িারীহরক হেযডািেসি অপমাহেিও িযি ি়ে। িবুও িারা িৃঢ় প্রহিজ্ঞ যি বাধাই আসুক এ আযন্দালে িারা
 াহলয়ে যাযবই। [ঢাকা ববার্ড- ’১৭] 

ক. িায়েযের অবিাে বকার্া়ে?

খ. খাহিজা (রা.)-এর িযরি মুিম্মি (স.)-বক পছন্দ করার কারণ বযাখযা কযরা।

গ. উদ্দীপযকর সাযর্ ‘মােুষ মুিাম্মি (স.)’ প্রবযন্ধর বকাে ঘিোর সািৃিয রয়েযছ? বযাখযা কযরা।

ঘ. উদ্দীপযক উহেহখি যুবকযির কমডকাযে মুিম্মি (স.)  হরযত্রর মােবী়ে গুণাবহলর সকল হিক হ হত্রি িয়েযছ

হক?– বযৌহক্তক মিামি িাও।

উত্তর 

ক. িায়েযের অবিাে বকার্া়ে?

খ. খাহিজা (রা.)-এর িযরি মুিম্মি (স.)-বক পছন্দ করার কারণ বযাখযা কযরা।

িায়েযের অবিাে বসৌহি আরযবর িহক্ষণািযল।

মিােহব িযরি মুিম্মি (স.)-এর হবেস্তিা, সিিা, হেষ্ঠা ও  াহরহত্রক মাধুযড বিযখ হবহব খাহিজা (রা.) িােঁযক
পছন্দ কযরহছযলে।

িযরি মুিম্মি (স.) হছযলে মিামােব। মােবিার বেষ্ঠ গুণাবহলর অহধকারী। হিহে হছযলে অসাধারণ হবেস্ত,

আমােিিার, সিালাপী ও সিযভাষী। িােঁর বিহিক বসৌন্দযডও হছল মােহবক বসৌন্দযযডর মযিা আকষডণী়ে। িযরি

মুিম্মি (স.)-এর অসাধারণ বুহদ্ধমত্তা, সিিা, েযা়েপরা়েণিা, মিােুভবিা িযরি খাহিজা (রা.)-বক িারুণভাযব

আকৃি কযরহছল। িাই হিহে িােঁযক সাহবডকভাযব পছন্দ কযরে।
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উদ্দীপযকর সাযর্ ‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধর িায়েযের ঘিোর সািৃিয রয়েযছ।
অসিয, অেযায়ের হবরুযদ্ধ সিিা ও েযা়ে প্রহিষ্ঠা করযি বগযল অসৎপহেরা বাধার পািাড় গযড় বিাযল।
িারপরও েযা়েপহেরা মােবিার কলযাযণ সিয প্রহিষ্ঠার সাংগ্রাম অবযািি রাযখ। উদ্দীপক ও আযলা য প্রবযন্ধ
সিয প্রহিষ্ঠার আযন্দালযের হ ত্র বভযস ওযঠ।

গ. উদ্দীপযকর সাযর্ ‘মােুষ মুিাম্মি (স.)’ প্রবযন্ধর বকাে ঘিোর সািৃিয রয়েযছ? বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক হিেজে হিহক্ষি সিযাে়েী যুবক যুবসমাজযক অসামাহজক কাযডকলাপ ও মািযকর করাল গ্রাস বর্যক
মুক্ত রাখার জেয সামাহজক আযন্দালে  াহলয়ে যাও়োর এক পযডায়ে প্রবল বাধার সমু্মখীে ি়ে। এমেহক িারা
িারীহরক হেযডািেসি োো অপমাযের হিকার ি়ে। িবুও িারা আযন্দালে  াহলয়ে বযযি প্রহিজ্ঞাবদ্ধ ি়ে। ‘মােুষ
মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধও িযরি মুিম্মি (স.) পর্িারা, হবভ্রান্ত িায়েেবাসীযক সিয ও
মুহক্তর আহ্বাে জাোযি বগযল িারা হেমডমভাযব িােঁর ওপর হেযডািে  ালা়ে।

পার্যরর আঘাযি আঘাযি হিহে সাংজ্ঞািীে িয়ে পযড়ে। িারপরও হিহে িায়েেবাসীযক অহভিাপ ো হিয়ে

আোির কাযছ িাযির সাহবডক কলযাযণর জেয প্রার্ডো কযরে। হিহে সযিযর িাও়োি হদ্বগুণভাযব বিও়োর িপর্

বেে। এভাযব সযিযর জেয আত্মিযাগ ও সিযপ্রহিষ্ঠা়ে িৃঢ় প্রিয়ে বযক্ত করার হিক বর্যক উদ্দীপযকর ঘিো ও

প্রবন্ধ বহণডি িায়েযের ঘিোর সুন্দর সািৃিয েুযি ওযঠ।

উদ্দীপযক উহেহখি যুবকযির কমডকাযে সিযাে়েী ও বধযড অবলম্বেকারী গুণাবহল ছাড়া মুিম্মি (স.)  হরযত্রর
মােবী়ে গুণাবহলর সকল হিক হ হত্রি ি়েহে।

িযরি মুিম্মি (স.) আোির হপ্র়ে রাসুল। িােঁর মযধয মােব  হরযত্রর সামহগ্রক গুযণর সমাযবি ঘযিহছল।
মােবিার কলযাযণ হিহে সীমািীে হেযডািে সিয কযরযছে। িারপরও মক্কা হবজয়ের পর প্রাযণর িত্রুযির
িাযির কাযছ বপয়েও হেুঃিযিড ক্ষমা কযর হিয়েযছে। িযরযির অেুসারীযির মযধয িােঁর অসাধারণ  াহরহত্রক
গুণাবহলর হকছু হকছু পহরলহক্ষি ি়ে। যা উদ্দীপযক উহেহখি িয়েযছ।

ঘ. উদ্দীপযক উহেহখি যুবকযির কমডকাযে মুিম্মি (স.)  হরযত্রর মােবী়ে গুণাবহলর সকল হিক হ হত্রি িয়েযছ
হক?– বযৌহক্তক মিামি িাও।

উদ্দীপযক হিেজে হিহক্ষি যুবক মােবিার কলযাযণ উদু্বদ্ধ িয়ে সামাহজক অো ার বর্যক যুবকযির রক্ষা করার

জেয সামাহজক আযন্দালে  ালাযি হগয়ে প্রবল বাধার সমু্মখীে ি়ে। এমেহক িারীহরক হেযডািেসি অপমাহেি

ি়ে। িবুও িারা েযা়েপ্রহিষ্ঠা়ে আযন্দালে  াহলয়ে বযযি িৃঢ়প্রহিজ্ঞ ি়ে। িাযির  হরযত্র মােবিার কলযাণ

কামো়ে আত্মিযাযগর মােহসকিা েুযি ওযঠ।
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‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধ িযরি মুিম্মি (স.)-এর অসাংখয মােবী়ে গুযণর ইহেি রয়েযছ। হিহে িহরযদ্রর
মযিা জীবেযাপে করযিে। হিহে হছযলে একাধাযর হবেস্ত আমােিিার, মিােুভব, উিার, ক্ষমািীল, অসম
সািসী, অেুপম  হরত্র-মাধুযযডর অহধকারী, সিযবািী, আিিড রাষ্ট্রো়েক, িক্ষ বসোপহি, বধযডিীল, মােবিার
মিাকলযাণকামী, অসাধারণ বিহিক বসৌন্দযযডর অহধকারীসি সীমািীে গুযণর আধার। িাই উদ্দীপযকর যুবকযির
মযধয িযরযির িু'একহি গুণ পহর াহলি িযলও সামহগ্রক গুণাবহলর সমাযবি বেই।
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আমার পহর ়ে 
হিনু্দ মুসহলম ববৌদ্ধ হিিাে
অবান্তর আজ এ প্রশ্ন
আমরা সবাই বাঙাহল
বাংলা মায়ের সন্তাে
এ কর্াই অগ্রগণয।
আমাযির পহর ়ে ধযমড ে়ে
কযমড পহর ়ে পাই-
আমরা সবাই মােুষ
এিাই আমাযির বিষ পহর ়ে [ঢাকা ববার্ড- ’১৭] 

ক. িায়েযের অবিাে বকার্া়ে?

খ. খাহিজা (রা.)-এর িযরি মুিম্মি (স.)-বক পছন্দ করার কারণ বযাখযা কযরা।

গ. উদ্দীপযকর সাযর্ ‘মােুষ মুিাম্মি (স.)’ প্রবযন্ধর বকাে ঘিোর সািৃিয রয়েযছ? বযাখযা কযরা।

ঘ. উদ্দীপযক উহেহখি যুবকযির কমডকাযে মুিম্মি (স.)  হরযত্রর মােবী়ে গুণাবহলর সকল হিক হ হত্রি িয়েযছ

হক?– বযৌহক্তক মিামি িাও।

উত্তর 

বাাংলাযিযি হিল্পকলা আযন্দালযের পহর্কৃৎ হিল্পা াযড জ়েেুল আযবহিে।

প্রযশ্নাক্ত  রণহির মাধযযম ববাোযো িয়েযছ- জ়েবাাংলার বজ্রকযের সযে বাঙাহল জাহিসত্তা অহবযচ্ছিযভাযব যুক্ত।

বাাংলার অহবসাংবািী বেিা বেবনু্ধ বিখ মুহজবুর রিমাযের ৭ই মায ডর ভাষযণর মধয হিয়ে বাঙাহল জাহি

স্বাধীেিার হিকহেযিডিো পা়ে। িােঁর আহ্বাযে সাড়া হিয়েই এযিযির মােুষ মুহক্তযুযদ্ধ অাংি হেয়ে স্বাধীেিা

অজডে কযর। এসম়ে িােঁর উচ্চাহরি ‘জ়ে বাাংলা’ ধ্বহে আপামর জেমযে বিিাত্মাযবাযধর এক অেেয বপ্ররণা

সিার কযর। বাঙাহল জাহির আত্মপহর য়ের সূত্র ধযর কহব িাই ঐহিিাহসক ‘জ়ে বাাংলা’ ধ্বহেযক উপজীবয

কযরযছে। প্রযশ্নাক্ত উহক্তহি দ্বারা এ কর্াই ববাোযো িয়েযছ।

ক) বাাংলাযিযি হিল্পকলা আযন্দালযের পহর্কৃৎ বক?

খ) ‘আহম বয এযসহছ জ়েবাাংলার বজ্রকে বর্যক’ বলযি কী ববাোযো িয়েযছ?
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উদ্দীপকহি ‘আমার পহর ়ে’ কহবিা়ে প্রকাহিি সামযবািী ব িোর সাযর্ সম্পডকযুক্ত।

বাঙাহল জাহি হ রকাল অসাম্প্রািাহ়েক ব িো়ে হবোসী। িাই হবহভন্ন ধমড- বযণড সম্প্রীহি, বসৌিািডয ও ভ্রািৃত্ব

এখাযে অেুকরণী়ে িৃিান্ত িাপে কযরযছ। সবযসা ী বলখক বস়েি িামসুল িক রহ ি ‘আমার পহর ়ে’ কহবিা়ে

েুযি ওঠা এ বক্তবযহিই আযলা য উদ্দীপযকর কহবিাাংযি বাণীরূপ লাভ কযরযছ।

গ) উদ্দীপকহি ‘আমার পহর ়ে’ কহবিার বকাে হিকহির সাযর্ সম্পকডযুক্ত? বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর কহবিাাংযি অসাম্প্রিাহ়েক ব িোর পহর ়ে পাও়ো যা়ে, বযখাযে হিনু্দ- মুসহলম পহর য়ের ঊযধ্বড

বাঙাহল হিযসযব অহভন্ন জাহিগি পহর য়ের হেহরযখ সকলযক মূলযা়েে কযরযছে কহব। হিহে মযে কযরে, হিনু্দ

বা মুসহলম ে়ে, আমরা মােুষ।

আযলা য ‘আমার পহর ়ে’ কহবিা়েও বাঙাহল হিযসযব কহবর এমে উিার িৃহিভহের পহর ়ে বমযল। বসখাযে

হিহে জাহির িাজার বছযরর ইহিিাস ও ঐহিহিযক োো অেুষে িুযল ধযর বাঙাহল জাহির মূলমন্ত্র হিযসযব

অসাম্প্রিাহ়েক ব িো ও মােহবক মূলযযবাধযক িাে হিয়েযছে। আযলা য কহবিার এ হিকহির সাযর্ই উদ্দীপকহি

সম্পহকডি।

‘আমরা সবাই মােুষ এহিই আমাযির বিষ পহর ়ে’- পঙ্হক্তহি ‘আমার পহর ়ে’ কহবিার আযলাযক যর্ার্ড।

আত্মমযডািাযবাধসম্পন্ন জাহিসত্তা ও স্বাধীে সাবডযভৌম রাষ্ট্র প্রহিষ্ঠার পশ্চাযি বাঙাহলযির রয়েযছ সমৃদ্ধ ইহিিাস,

ঐহিিয এবাং সাাংসৃ্কহিক পিভূহম। বহুকাল ধযর বাাংলা়ে হবহভন্ন জাহিযগাষ্ঠীর মােুষ হমযলহমযি রয়েযছ, গযড়

িুযলযছ এক অহভন্ন জাহিসত্তা। উচ্চ মােহবকযবাযধর কারযণই এমেহি সম্ভব িয়েযছ, যা উদ্দীপযকর কহবিাাংযিও

পহরলহক্ষি ি়ে।

ঘ) “আমরা সবাই মােু়ে এিাই আমাযির বিষ পহর ়ে” – পঙ্হক্তহি ‘আমার পহর ়ে’ কহবিার আযলাযক হবযেষণ

কযরা।

উদ্দীপযকর কহবিাাংযি সাম্প্রিাহ়েক পহর য়ের ঊযধ্বড মােহবক মূলযযবাধযক প্রাধােয বিও়ো িয়েযছ। কহবিাাংযির

কহব মযে কযরে হিনু্দ-মুসহলম-ববৌদ্ধ- হিিাে প্রভৃহি জাহিগি পহর ়ে আজ িুচ্ছ। বকেো আমরা সবাই

এযিযির অন্ন- জযল লাহলি িয়েহছ, সবাই বাঙাহল। সকল বভিাযভযির ঊযধ্বড আমরা সবাই মােুষ। আযলা য

‘আমার পহর ়ে’ কহবিা়েও বাঙাহল হিযসযব কহবর এমে উিার মযোভাযবর পহর ়ে বমযল।
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‘আমার পহর ়ে’ কহবিা়ে কহব বাঙাহল জাহির আত্মপহর য়ের সূত্র ধযর আমাযির িাজার বছযরর ইহিিাস ও

ঐহিিযযক িুযল ধযরযছে। সুিীঘড এ পর্পহরিমা়ে বাঙাহলর অেুযপ্ররণা হছল অসাম্প্রিাহ়েক ব িো ও মােহবক

মূলযযবাধ। বহুকাল ধযর এই ভূখযডে সব ধমড ও বযণডর মােুষ হমযলহমযি বসবাস কযরযছ। ভাষা, সাহিিয,

সাংসৃ্কহি, ধমডযবাধ ও হবোযস পারস্পহরক সমযোিা ও েদ্ধাযবাযধর মাধযযম এ জাহি এক অেুসরণযযাগয আিিড

িাপে কযরযছ। কহবর হবোস, এখাযে সাময বজা়ে র্াকযব হ রকাল।

প্রযশ্নাক্ত উদ্দীপযকর পঙ্হক্তযিও এমে িৃঢ় প্রিয়ে বযক্ত িয়েযছ। বস হবযব ো়ে পঙ্হক্তহিযি উদৃ্ধি বক্তবয ‘আমার

পহর ়ে’ কহবিার আযলাযক যর্াযর্।
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বহিপীর

মািৃিারা হেেু  া ার বাহড়যি বযড়া ি়ে।  া ী হেেুযক ববাো মযে কযর। ভাযব বকােরকযম পাত্রি করযি
পারযলই ি়ে। অবযিযষ  া ী সহিযের সাংসাযর এক বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে বি়ে হেেুযক। জীবেসয িে হেেু এ
হবয়ে বমযে ো হেয়ে একহিে বাহড় বছযড় অজাোর উযদ্দযিয পাহড় জমা়ে।

[ঢাকা ববার্ড- ’১৭] 

উত্তর 

ক. ‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল কি ?

খ. িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছল বকে ?

গ. উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযকর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ, িা বযাখযা কযরা।

ঘ. “ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ”। - উহক্তহির সিযিা হেরূপণ কযরা।

ক. ‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল কি ?

খ. িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছল বকে ?

‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল ১৯৬০ সাল।

পহরহিহি হবযব ো কযর বহিপীযরর হবপযির আিঙ্কা়ে িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছযলে।

বহিপীর িাযিরার মা-বাবার সািাযযয িার অমি র্াকা সযেও িাযক হবয়ে কযরে। পরবিডীযি িাযিম আহলর

বজরা়ে পলািক িাযিরার উপহিহি বির বপয়ে িাযক কব্জা করার জেয হিহে িহককুোিযক পুহলি র্াকযি

বযলে। হকন্তু িাযিরার অমযি হবয়ে করা়ে হবপি িযি পাযর বভযব িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর

এযসহছযলে।
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ঘ. “ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ”। - উহক্তহির সিযিা হেরূপণ কর

গ. উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযকর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ, িা বযাখযা কযরা।

‘ বহিপীর ’ োিযকর একহি গুরুত্বপূণড  হরত্র হকযিারী িাযিরা। বাবা ও সৎ মা বহিপীযরর সাযর্ িাযিরার

অমযি হবয়ে বিে। জীবেসয িে িাই পাহলয়ে হিয়ে আত্মরক্ষার পর্ ববযছ বে়ে।

উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযক বহণডি পাত্রীর ইচ্ছার হবরুযদ্ধ অসম হবয়ের হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ।

উদ্দীপযক মািৃিারা হেেু  া ার বাহড়যি বযড়া ি়ে। িার  া ী হেেুযক ববাো বভযব সহিযের সাংসাযরর এক

বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে বি়ে। হেেু এ হবয়ে মােযি ো বপযর একহিে বাহড় বছযড়  যল যা়ে। অিএব বিখা যা়ে-

োিযকর িাযিরা ও উদ্দীপযকর হেেু িুজযেই জীবেসয িে। িারা জীবে ও জগি সম্পযকড অহভন্ন িৃহিভহে

লালে কযর এবাং বস আযলাযক িারা পযর্র পহর্ক িয়েযছ। োিযক বহণডি িাযিরার এ জীবেয িো ও

কমডপোর প্রহিেলেই ঘযিযছ উদ্দীপযক।

‘ বহিপীর ’ োিযক হকযিারী িাযিরাযক িার সৎমা ও বাবা হমযল বহিপীযরর সাযর্ হবয়ে বি়ে। বকেো িাযির

ধারো পীযরর সাযর্ বময়ে হবয়ে হিযল িাযির পুণয িযব। হকন্তু প্রহিবািী িাযিরা হবয়েযি অসম্মহি প্রকাি কযর

এবাং প্রহিবািস্বরূপ বাহড় বছযড় পাহলয়ে যা়ে।

“ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ” - উহক্তহি সহঠক।

উদ্দীপযকর হেেু মািৃিারা,  া ার সাংসাযর বস বযড়া ি়ে।  া ী িাযক ববাো মযে কযর এক বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে

বি়ে। জীবেসয িে হেেু হবয়েযি প্রহিবাি করযি ো পারযলও পরবিডীযি বাহড় বছযড় অজাোর পযর্ পাহড়

জমা়ে। োিযকর ঘিোর সাযর্ উদ্দীপযকর হমল এিুকুই।
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‘ বহিপীর ’ োিযক বলখক সমাযজ োরীযির োজুক অবিাে এবাং িাযিরা  হরত্রহির মাধযযম উক্ত বযাবিার

হবপরীযি োরী জাগরযের ইহেি প্রিাে কযরযছে। পািাপাহি সমাযজ বজেঁযক বসা ধমডান্ধিা এবাং পীরপ্রর্ার

প্রভাব িুযল ধযরযছে। বহিপীর জহমিার িাযিম আহলর বজরা়ে িাযিরাযক খুেঁযজ পা়ে। যখে বস জােযি পাযর

িাযিম আহলর জহমিাহর হেলাযম উযঠযছ িখে অরযর্র হবহেময়ে িাযিরাযক হেহরয়ে হিযি বযল। িাযিরাও

জহমিাযরর অসিা়েত্ব বিযখ রাহজ ি়ে। হকন্তু িাযিম আহল িাযিরাযক হেহরয়ে হিযি  া়ে ো। এখাযে িাযিম

আহক ও িাযিরা উভয়ের মােহবক হিকহি েুযি উযঠযছ। অপরহিযক জহমিারপুত্র িাযিম আহল যুহক্তবািী ও

আধুহেক হ ন্তাসম্পন্ন হিহক্ষি যুবক। িাযিরা আত্মিিযা করযি বগযল বস িাযক রক্ষা কযর এবাং হববাহিি

বজযেও হবয়ে করযি  া়ে। ঘিোর বযাহপ্ত ও পহরেহি হবযব ো়ে বলা যা়ে, উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর

সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ।
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অভাগীর স্বগড

গেুর লহিি িই়ো বহলল, বাপ ববহিযি িু ববলা িুযিা বপিভযর বখযি পযডন্ত পাইযে। ঘযরর পাযে ব য়ে
বিখ, বৃহি বািযল বময়েহিযক হেয়ে বকাযণ বযস রাি কািাই, পা ছহড়য়ে বিাবার ঠাই বমযল । মযিিযক
একহিবার িাহকয়ে বিখ, পাজরা বগাো যাযচ্ছ। িাও ো ঠাকুর মিাই কািে-িুই ধার, গরুিাযক িুই হিে বপি
ভযর বখযি হিই। বহলযি বহলযিই গেুর ধপ কহর়ো িাহ্মযণর পায়ের কাযছ বহস়ো পহড়ল। িকডরত্ন
কহিযলে, ‘আ মর, ছুয়ে বেলহব ো হক?’ [রাজিািী ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক) গ্রাযম োহড় বিখযি জােি বক?

খ) রহসক িিবুহদ্ধর মযিা িােঁড়াই়ো রহিল বকে?

গ) উদ্দীপযকর গেুর  হরত্রহি বকাে হিক হিয়ে 'অভাগীর স্বগড গযল্পর কাঙালী  হরযত্রর সাযর্ সািৃিযপূণড? বযাখযা 

কযরা।

ঘ) উদ্দীপযকর িকডরত্ন হক 'অভাগীর স্বগড গযল্পর অধর রায়ের সার্ডক প্রহিহেহধ? বিামার উত্তযরর স্বপযক্ষ যুহক্ত 

িাও।

RAJSHAHI BOARD

ক) গ্রাযম োহড় বিখযি জােি বক? 

মৃিুযপর্যাত্রী স্ত্রী অভাগী রহসযকর পায়ের ধুযলা  াও়ো়ে রহসক হবস্ময়ে িিবুহদ্ধর মি িাহড়য়ে রইল। অভাগীর

স্বগড গযল্প অভাগীর স্বামী রহসক বাঘ। বস অভাগীযক বছযড় অেযত্র  যল যা়ে এবাং অেয হবয়ে কযর। অভাগী িার

প্রর্ম পযক্ষর স্ত্রী িযলও বস িাযক ভাযলাবাযস হে, অিে বসে বি়েহে এমেহক কখযো বখােঁজখবর বে়েহে। হকন্তু

এখে মৃিুযর পর্যাত্রী অভাগীর বিষ ইচ্ছা মৃিুযর সম়ে স্বামীর পায়ের ধুযলা হেয়ে স্বযগড বযযি  া়ে। স্বামীর প্রহি

অসীম ভালবাসা ও েদ্ধা বিযখ রহসক বাঘ িিবুহদ্ধর মি িাহড়য়ে রইল।

গ্রাযম োহড় বিখযি জােি ঈের োহপি।

খ) “রহসক িিবুহদ্ধর মযিা িােঁড়াই়ো রহিল।”- বকে?
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জাি বণডযভযির িৃহি ভহে অেুযা়েী অিূহ িার হিক বর্যক উদ্দীপযকর গেুযরর সাযর্ অভাগীর স্বগড গযল্পর
কাোহল  হরযত্রর সািৃিয রয়েযছ।

গ) উদ্দীপযকর গেুর  হরত্রহি বকাে হিক হিয়ে 'অভাগীর স্বগড গযল্পর কাঙালী  হরযত্রর সাযর্ সািৃিযপূণড? বযাখযা 

কযরা।

উদ্দীপযকর গেুল হিে ববলা হঠক মযিা বখযি পাযর ো। বৃহি বািযলর সম়ে বময়েযক হেয়ে বকার্াও হঠক মযিা

হির িযি পাযর ো এবাং িাযির গরু মযিষযকও খাও়োযি পাযর ো৷ এমিাবিা়ে িাহ্মযের কাযছ সািাযয

 াইযল িাহ্মে িাযির বি়ে কযর। হিহে বযলে, “আ মর ছুয়ে বেলহব োহক?” পাঠযবইয়ের কাোহল ও

উদ্দীপযকর গেুর উভ়েই জাি ববষযমযর হিকার িয়েযছ।

অভাগী স্বগড গযল্পর অভাগী হে ু জাযির। অভাগীর বছযল কাোলী িুযল সম্প্রিায়ের প্রহিহেহধ। অভাগী ভীষণ

অসুিিা়ে মৃিুয বরণ কযর। অভাগীর সৎকাযরর জেয কাযঠর বযাগাে হিযি রহসক বাঘ উঠাযের ববল গাছহি

কািযি বগযল বপ়োিা িাযক  ড় মাযর। েযল কাোলী িার প্রহিবাি জাোযি জহমিার বাহড়র বগামস্তা অধর

রায়ের কাযছ যা়ে। বসখাযে বস বিাক ও উযত্তজো়ে কাছাহড়র উপর উযঠ যা়ে বযল জহমিার বাহড়র বগামস্তা

িাযক ধমক হিয়ে হেয োমযি বযল। অধর রায়ের এমে উহক্তর েযল হে ু বেহণর মােুযষর প্রহি অবজ্ঞা ও

জািযভি প্রর্া প্রকাহিি ি়ে।

জাহি ধমড বক বড় কযর বিখার মােহসকিার হিক বর্যক উদ্দীপযকর িকডরত্ন অভাগীর স্বগড গযল্পর অধর রায়ের সার্ডক
প্রহিহেহধ।

ঘ) উদ্দীপযকর িকডরত্ন হক 'অভাগীর স্বগড গযল্পর অধর রায়ের সার্ডক প্রহিহেহধ? বিামার উত্তযরর স্বপযক্ষ যুহক্ত 
িাও।

পাঠযবইয়ের অভাগীর স্বগড গযল্প সাম্প্রিাহ়েকিা েুযি উযঠযছ। জহমিার বাহড় কাছাহড়র বড়কিডা িযলা অধর রা়ে।

বযযিিু বস অযেক বড় এবাং িার মাে-সম্মাে প্রভাব-প্রহিপহত্ত অযেযর িুলো়ে অযেক ববহি িাই বস

হে ুজাযির বলাকযির বি়ে কযর। িাযির বছাি েজযর বিযখ েযল অভাগীর বছযল কাোহল যখে িার কাযছ

হব ার হেয়ে আযস বস িখে ধমক হিয়ে িূযর সহরয়ে বি়ে। অিূহ িার ভয়ে বস বপ়োিাযির হিয়ে িাযক ঘার

ধাক্কা হিয়ে ববর কযর বি়ে।
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অভাগীর স্বগড গযল্প অধর রা়ে বযমে জাি ধমড বণড বক বড় কযর বিযখে হঠক বিমহে উদ্দীপযকর িকডরত্ন

সাম্প্রিাহ়েক মযোভাব সম্পন্ন। িাই বলা যা়ে বয উদ্দীপযকর িকডরত্ন অভাগীর স্বগড গযল্পর অধর রায়ের সার্ডক

প্রহিহেহধ।

উদ্দীপযকর িকডরযত্নর  হরযত্রর মাযেও সাম্প্রিাহ়েকিা লক্ষণী়ে। িহরদ্র গেুর িার গরু-মহিযষর জেয িাহ্মণ

িকডরযত্নর কাযছ খাবার  াইযি বগযল িকডরত্ন িাযক িূযর সহরয়ে বি়ে। মােবিাযক বড় কযর ো বিযখ িার

ধমডযকই বড় কযর বিযখযছে িকডরত্ন।
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বই পড়া

আহবি এম.এ পাি যুবক। ছাত্রজীবযে বস পাঠযপুস্তক মুখি কযর ভাযলা বরজাল্ট কযরযছ। একহিে িার এক
বনু্ধ িাযক হেয়ে হবেসাহিিয বকযে যা়ে। বসখাযে বস হবহভন্ন বই বিযখ আগ্রিী ি়ে এবাং একহি-িুহি কযর
বই এযে পড়যি শুরু কযর। হকছুহিযের মযধযই বস অেুধাবে কযর বয, এিহিে বকবল পাঠযপুস্তক পযড় বস
সুহিহক্ষি িযি পাযরহে। যর্ার্ড হিহক্ষি িযি মযের বয প্রসারিা িরকার িা বস অজডে করযি পাযরহে।
হবেসাহিিয বকযের বই িার মযের জাোলা খুযল হিয়েযছ। এখে বস অেুভব কযর বয, বিযির প্রহিহি গ্রাযম
লাইযিহর প্রহিষ্ঠা করা প্রয়োজে। [রাজিািী ববার্ড-২০১৭] 

ক) বাাংলা সাহিযিয  হলি রীহির প্রবিডক বক?

খ) “বযাহধই সাংিামক, স্বািয ে়ে”- বকে?

গ) উদ্দীপযক আহবযির এ িৃহিভহে ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর বকাে হিকহির ইহেি বিে কযর? বযাখযা কযরা।

ঘ) “আহবযির সুহিহক্ষি ো িও়োর কারণ প্র হলি হিক্ষা বযবিার ত্রুহি”- 'বই পড়া' প্রবযন্ধর আযলাযক এ

উহক্তর িাৎপযড হবযেষণ কযরা।

উত্তর 

ক) বাাংলা সাহিযিয  হলি রীহির প্রবিডক বক?

খ) “বযাহধই সাংিামক, স্বািয ে়ে”- বকে?

বাাংলা সাহিযিযর  হলি রীহির প্রবিডক ‘প্রমর্ ব ৌধুরী’।

বযাহধই অর্ডাৎ বরাগই মােুষযক সাংিহমি কযর, িাই বলা যা়ে বযাহধই সাংিামক, স্বািয এখাযে সাংিামক ে়ে

বািক হিযসযব ভূহমকা পালে কযর।

বকবল স্বািযবাে বযহক্তর সাংস্পযিড র্াকযলই স্বািযবাে িও়ো যা়ে ো। আবার সহঠক ব িা ছাড়া শুধু উন্নি

সভযিার সাংস্পযিড র্াকযলই বয সমাযজর ইহিবা ক হিকগুযলা আ়েত্ত করা সম্ভব িাও হকন্তু ে়ে। এক ই রূযপ

বরাগজীবাণু বযাহধগ্রস্ত মােুযষর  ারপাযি বরাগ হবস্তার কযর বযল বরাগীর সাংস্পযিড সুি বযহক্তও অসুি িয়ে

পযড়। অেুরূপভাযব সাধোিূেয িযল হবো প্র়োযসই বযযকাযো সমুন্নি সভযিার বিাষগুযলা সভয জাহির

জীবযেও সাংিহমি িযি পাযর। িাই বযাহধই সাংিামক, স্বািয ে়ে।
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গ) উদ্দীপযক আহবযির এ িৃহিভহে ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর বকাে হিকহির ইহেি বিে কযর? বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক আহবযির িৃহিভহে ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর পাঠাগার প্রহিষ্ঠার ব িোর হিকহির প্রহি িৃহি আকষডণ কযর।

বযযকাযো মােুযষর অর্ডনেহিক হকাংবা মােহবক বযযকাযো উন্নহির জেয প্রয়োজে জ্ঞাোজডে। আর জ্ঞাে লাযভর

জেয প্রহিহে়েি বই পড়া আবিযক। িারাই প্রকৃি অযর্ড উন্নহি লাভ কযর যারা সু্কযলর বাইযর হেজস্ব উযিযাযগ

হিক্ষা অজডে কযর। ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ বয হবষ়েহির ওপর গুরুত্বাযরাপ করা িয়েযছ িা িল বই সাংগ্রি ও

সাংরক্ষযণ এবাং জ্ঞাে হবিরযণর একমাত্র উপা়ে লাইযিহর গযড় বিালার প্রহি। লাইযিহর অযেকিা িাসপািাযলর

মযিা, অযেকযক্ষযত্র িাসপািাযল বর্যকও সবড উৎকৃি িাে। বই মেযক পহর যডা কযর। বস কারযণ সু্কল-

কযলযজর ব য়ে বলখক লাইযিহরযক ববহি গুরুত্ব হিয়েযছে। সুহিহক্ষি িও়োর জেয স্বহিহক্ষি িযি িযব। আর

এজেয লাইযিহর আমাযির একমাত্র ভরসা। বকাযো সু্কল-কযলজ বস হিক্ষা হিযি পাযর ো বসই হিক্ষা আমরা

শুধুমাত্র লাইযিহর বা পাঠাগার বর্যক বপয়ে র্াহক।

লাইযিহরর বয গুরুত্ব প্রবযন্ধ আযলাকপাি করা িয়েযছ িার যর্ার্ডিা আহবযির ব িোযক সমৃদ্ধ কযর।

লাইযিহরযি জ্ঞাে-অজডে ো কযর বয অন্ধিা িার অন্তযর হছল িা িূর ি়ে হবেসাহিিয বকযে হবহভন্ন বই পযড়।

পাঠযপুস্তযকর আবদ্ধিা বভযঙ আহবি স্বহিহক্ষি িও়োর বক্ষযত্র লাইযিহরর গুরুত্ব হেযজর মােহবক ও  াহরহত্রক

হবকাযির জেয কিিা গুরুত্বপূণড িা অেুধাবে করযি পাযর। হবেসাহিিয বকযের বই আহবযির মযের জাোলা

বখালার হে়োমক হিযসযব কাজ কযর। িাই লাইযিহরর গুরুত্ব সম্পযকড আহবযির িৃহিভহে ও ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর

িৃহিভহে এযক অপযরর পহরপূরক।

(ঘ) “আহবযির সুহিহক্ষি ো িও়োর কারণ প্র হলি হিক্ষা বযবিার ত্রুহি”- 'বই পড়া' প্রবযন্ধর আযলাযক এ উহক্তর িাৎপযড হবযেষণ
কযরা।

অযেক আযগ বর্যকই আমরা ির্াকহর্ি বা প্র হলি হিক্ষা বযবিার মযধয আবদ্ধ রয়েযছ িার সীমাবদ্ধিার
কারযণ আমরা জ্ঞাে এবাং হিক্ষার প্রকৃি আযলা়ে হেযজযক আযলাহকি করযি পাহর ো। যার েলােলস্বরূপ
আহবি হেযজও হেযজযক সুহিহক্ষি হিযসযব গযড় িুলযি পাযরহে। িাই আহবযির বক্ষযত্র হিক্ষার প্রকৃি
উযদ্দিয বসহি পহরপূণডরূযপ সাহধি ি়েহে।
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সুহিহক্ষি মােুষ সমাযজর সাহবডক উন্নহি সাধযের পািাপাহি হেযজর জীবেযক সার্ডকভাযব গযড় িুলযি সমর্ড

ি়ে। সুহিহক্ষি মােুষ জাহিযক এহগয়ে বেও়োর বক্ষযত্রও গুরুত্বপূণড ভূহমকা পালে কযর। বই পড়া প্রবযন্ধ

প্র হলি হিক্ষাবযবিার ত্রুহির হিকহি আমাযির কাযছ অিযন্ত স্পিভাযব বহণডি িয়েযছ। প্র হলি হিক্ষা-

পদ্ধহিযক বকবল অর্ড উপাজডযের মাধযম হিযসযব হিক্ষাযক ধরা ি়ে। িাই হিক্ষার্ডীযির মযের কর্া হ ন্তা ো

কযর বজার কযর িাযির হেজস্ব ধারণ ক্ষমিার অহিহরক্ত হিক্ষা  াহপয়ে বি়ো ি়ে। শুধু মুখি হবিযার বজাযর

এরা সাহিডহেযকি এবাং বড় বড় হর্গ্রী অজডে কযর। এযি ছাযত্রর মােহসক পূণডিা সাধে ি়ে ো। প্র হলি

হিক্ষাবযবিার ত্রুহির অেযিম হিকার উদ্দীপযকর আহবি। ছাত্রজীবযে পাঠযপুস্তক মুখস্ত কযর ভাযলা েলােল

কযরযছ হঠকই হকন্তু মােহসক উৎকষড সাহধি ি়েহে। বযিা আহবযির সাহবডক উন্ন়েযের পযর্ একহি বােঁধা িয়ে

িােঁহড়য়েযছ।

বই পড়া প্রবযন্ধ প্রকৃি অযর্ড হিক্ষার স্বরূপ উযমা ে করযি হগয়ে প্রাবহন্ধক প্র হলি হিক্ষাবযবিার ত্রুহিযক

বযৌহক্তকভাযব উপিাপে কযরযছে। প্রাবহন্ধযকর িিডে পুযরাপুহর প্রহিেহলি ি়ে আহবযির জীবযে। আহবি

ত্রুহিপূণড হিক্ষা গ্রিণ কযর বকবল ভাযলা বরজাল্ট কযর সাহিডহেযকিযক ভারী করযলও মযের জাগরণ ির্া

সুহিহক্ষি িযি পাযরহে। বকেো প্র হলি হিক্ষাবযবিা়ে বকউ সুহিহক্ষি িযি পাযর ো। সুহিহক্ষি িযি িযল

হেজ উযিযাযগ পাঠযপুস্তযকর বাইযর বই পড়ার বকাযো হবকল্প বেই। আর এই বই আমাযির জ্ঞাযের

হপপাসাযক বাহড়য়ে আমাযির সুহিক্ষা়ে হেযজযির বিহর করযি উৎসাহিি কযর। এই জ্ঞাযের মাধযযম আমরা

আমাযির বেহিক গুণাবলী অজডে ও হবকাি করযি পাহর এবাং এর পািাপাহি আমাযির মােহবক উন্ন়েে

সাহধি ি়ে। িাই বলা যা়ে উদ্দীপযক উযেহখি বয উহক্তহি িা 'বই পড়া' প্রবযন্ধর মিামযির সাযর্

সমূ্পণডভাযব একমি বপাষণ কযর।



বাাংলা ১ম পত্র – রাজিািী ববার্ড - ২০১৭

স্বাধীেিা এই িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা 

জম যাযির একাত্তযরর পযর,

আমার এ গাে শুধুই িাযির িযর।

……………………………………………

বেবনু্ধ হিযলে বিযষ স্বাধীেিার র্াক

িার র্াযকযি উঠযলা বজযগ মােুষ লাখ লাখ

ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই অস্ত্র ধযর

আমার এ গাে শুধুই িাযির িযর।

ক. বকাে হবযিহি পহত্রকা বেবনু্ধ বিখ মুহজবুর রিমােযক রাজেীহির কহব আখযা বি়ে?

খ. ‘বেষ্ঠ হবযকযলর গল্প’ বলযি কহব কী ববাোযি ব য়েযছে?

গ. উদ্দীপকহির সাযর্ ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিা কীভাযব সািৃিযপূণড,িা বযাখযা কযরা

ঘ. “উদ্দীপযকর গাে এবাং ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিাহির বক্তবয একই প্রজযমর

জেয”—উহক্তহির সিযিা যা াই কযরা।

ক. বকাে হবযিহি পহত্রকা বেবনু্ধ বিখ মুহজবুর রিমােযক রাজেীহির কহব আখযা বি়ে?

খ. ‘বেষ্ঠ হবযকযলর গল্প’ বলযি কহব কী ববাোযি ব য়েযছে?

মাহকডে যুক্তরাযষ্ট্রর ‘হেউজউইক’ পহত্রকা বেবনু্ধ বিখ মুহজবুর রিমােযক রাজেীহির কহব আখযা বি়ে।

‘বেষ্ঠ হবযকযলর গল্প’ বলযি কহব ১৯৭১ সাযলর ৭ই মায ডর হবযকল ববলা়ে বেবনু্ধর বিও়ো ভাষণযক বুহেয়েযছে।

১৯৭১ সাযলর ৭ই মা ড হবযকল ববলা়ে বরসযকাসড ম়েিাযে(বিডমাে বসািরাও়োিডী উিযাে) হছল লক্ষ লক্ষ মােুযষ

পহরপূণড। িারা সবাই অধীর আগ্রযি অযপক্ষা করহছল বেবনু্ধর ভাষণ বিাোর জেয। কহবর কাযছ এই হবযকল

বাাংলার মােুযষর জেয বেষ্ঠ হবযকল। কারণ এইহিে হবযকযলই বেবনু্ধ স্বাধীেিার র্াক হিয়েহছযলে।

রাজিািী ববার্ড-২০১৭

উত্তর 
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গ. উদ্দীপকহির সাযর্ ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিা কীভাযব সািৃিযপূণড,িা বযাখযা কযরা

বিডমাে প্রজযমর মাযে ঐহিিাহসক ৭ই মায ডর ভাষণ ও বিিযপ্রযমর বপ্ররণা জাগ্রি করার মাধযযম উদ্দীপকহির

সাযর্ ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিাহি সািৃিযপূণড।

‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিা়ে কহব আগামী হিযের কহবর জ্ঞািাযর্ড ৭ই মায ডর

ভাষযণর িাৎপযড িুযল ধযরযছে। কহবর প্রিযািা বযে অোগি হিশুরা একহিে প্রকৃি ইহিিাস জােযি

পাযর।িারা বযে বেবনু্ধর বিও়ো ঐহিিাহসক ৭ই মায ডর ভাষযণর গুরুত্ব অেুধাবে করযি পাযর।কহব মযে

কযরে, অোগি কাযলর হিশুযির কাযছ এই কর্াহি জাহেয়ে বিও়ো অপহরিাযড বয বরসযকাসড ম়েিাযের বয

জা়েগা়ে আজ হিশু পাকড অবহিি বসখােকার মি বর্যকই বাঙাহলর আজম লাহলি িব্দ ‘স্বাধীেিা’ কর্াহি

উচ্চাহরি িয়েহছল।

উদ্দীপযকর কহব একাত্তর-পরবিডী প্রজযমর জেয গাে র ো কযরযছে। িােঁর এ গাযের মাধযযম হিহে েিুে

প্রজযমর মাযে বাাংলাযিযির স্বাধীেিা সাংগ্রাযম বেবনু্ধর অেবিয অবিাযের হিকহি উপিাপে কযরযছে।

বেবনু্ধর বিও়ো স্বাধীেিার র্াযক ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই হকভাযব প্রভাহবি িয়েহছল বস হিকহি হিহে

যত্নসিকাযর েিুে প্রজযমর কাযছ িুযল ধযরযছে। এভাযব েিুে প্রজযমর মাযে ৭ই মায ডর ভাষণ ও

বিিযপ্রযমর বপ্ররণা জাগ্রি করা়ে উদ্দীপকহির সাযর্ ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিাহি

সািৃিযপূণড।

ঘ. “উদ্দীপযকর গাে এবাং ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিাহির বক্তবয একই প্রজযমর
জেয”—উহক্তহির সিযিা যা াই কযরা।

উদ্দীপযকর কহব একাত্তর-পরবিডী প্রজম এবাং ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিার অোগি

হিশু উভ়ে প্রজমই মুহক্তযুদ্ধ-পরবিডী িও়ো়ে প্রযশ্নাক্ত উহক্তহি সিয বযল ধযর বেও়ো যা়ে।

১৯৭১ সাযলর ৭ই মা ড বেবনু্ধ িৎকালীে বরসযকাসড ম়েিাযে লক্ষ লক্ষ মােুযষর সামযে বজ্রকযে পাহকস্তাহে

বস্বরিাসযের হেগড় বর্যক বাঙাহল জাহির মুহক্ত ও স্বাধীেিা সাংগ্রাযমর র্াক বিে। বেবনু্ধর এ ভাষযণর মধয

হিয়েই সূহ ি িয়েযছ আমাযির স্বাধীেিার স্বপ্ন ও মুহক্তযুযদ্ধ োেঁহপয়ে পড়ার আহ্বাে। হকন্তু বিডমাযে রমোর

বরসযকাযসড বযখাযে বসহিযের মি বিহর িয়েহছল,বসখাযে িােঁর বকাযো হ হ্ন বেই। আজ বস জা়েগা়ে গযড়

উযঠযছ হিশু পাকড। েিুে প্রজযমর কাযছ এই ইহিিাস জাহেয়ে বিও়োই কহবর উযদ্দিয।
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উদ্দীপযকও আমরা এমে প্র়োস লক্ষ কহর একাত্তর-পরবিডী প্রজযমর কাযছ মুহক্তযুযদ্ধ ৭ই মায ডর ভাষযণর

অহবোিী প্রভাযবর হিকহি িুযল ধযরযছে।যযখাযে বেবনু্ধর স্বাধীেিার র্াযক লক্ষ লক্ষ মােুষ বজযগ উযঠযছ।

ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই অস্ত্র িাযি হেয়েযছ।

‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিা়ে কহব বযমে অোগি কাযলর হিশুর কাযছ সিয জাোযি

ব য়েযছে বিমহে উদ্দীপযকর কহবও ব য়েযছে একাত্তর-পরবিডী প্রজম এর হেকি বেবনু্ধর ৭ই মায ডর ভাষযণর

িাৎপযড উপিাপে করযি। হিহে বিখাযি ব য়েযছে কীভাযব সাধারণ মােুষ িােঁর র্াযক সাড়া হিয়ে মুহক্তযুযদ্ধ

োেঁহপয়ে পযড়যছ।সুিরাাং উদ্দীপযকর গাে এবাং ‘স্বাধীেিা, এ িব্দহি হকভাযব আমাযির িযলা’ কহবিাহির বক্তবয

একই প্রজযমর জেয—উহক্তহি সিয।
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মােুষ

ঈি এযলা, ঈি এযলা  ানু্দ হম়োর ঘযর,
রহঙে বপািাক িামী খাবার আপেজযের িযর,

পাযির ঘযর পযড় আযছ রহিমুহদ্দর মা।
বপযির কু্ষধা়ে বকেঁযি মযর িাযক হিলাম ো।

এইযিা বমাযির ঈি,
গাই সাযমযর গীি।

হরযত্রর

ক, মসহজযি বক িালা হিল?

খ. বমাো সাযিব বিযস কুহি কুহি ি়ে বকে?

গ, উদ্দীপযকর সাযর্ মােুষ কহবিার বমাো-পুযরাহিযির  হরযত্রর সািৃিয পহরলহক্ষি ি়ে িা বযাখযা কর।

ঘ. উদ্দীপযকর রহিমুহদ্দর মা' 'মােুষ' কহবিার বিীিযির যর্ার্ড প্রহিহেহধ িয়ে উঠযি বপযরযছ হক? বিামার

মিামযির সপযক্ষ যুহক্ত উপিাপে কর।

রাজিািী ববার্ড-২০১৭

ক) মসহজযি বক িালা হিল?

খ) বমাো সাযিব বিযস কুহি কুহি ি়ে বকে?

মসহজযি বমাো িালা হিল।

মসহজযির ববেঁয যাও়ো বগাস্ত-রুহি বাহড় হেয়ে যাও়োর সুযযাগ বিহর িও়ো়ে বমাো সাযিব বিেঁযস কুহি কুহি

ি়ে।
বমাো সাযিব সমাযজর একজে ির্াকহর্ি ধমডী়ে প্রধাে। িার কাযছ ধমডী়ে বলবাযসর আড়াযল মােবিার ব য়ে

বভাগই প্রাধােয পা়ে। জুম্মাবার মসহজযি হিরহে হিযসযব বগাস্ত রুহি প্রিাে করা ি়ে। বগাস্ত রুহি হবিরযণর পর

অযেক অবহিি র্াযক। আর এই অবহিি বগাস্ত রুহি হেযজ বভাযগর সুযযাগ বপয়ে বমাো সাযিব অযেক খুহি

ি়ে।

উত্তর 
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গ) উদ্দীপযকর সাযর্ মােুষ কহবিার বমাো-পুযরাহিযির  হরযত্রর সািৃিয পহরলহক্ষি ি়ে িা বযাখযা কর।

উদ্দীপযকর সাযর্ মােুষ কহবিার বমাো-পুযরাহিিযির  হরযত্রর মােুযষর প্রহি হুি়েিীে কাযজর হিক হিয়ে

সািৃিয পহরলহক্ষি ি়ে।

পৃহর্বীর সব মােুষই সমাে। প্রযিযক মােুযষর হকছু বমৌহলক অহধকার রয়েযছ। বমৌহলক অহধকার বর্যক বহিি

বর্যক শুরু কযর বেহণনবষময মােুযষর মাযে বভিাযভি বিহর কযরযছ।

মােুষ কহবিা়ে বমাো-পুযরাহিি  হরযত্রর মধয হিয়ে মােহবকিার উযল্টা হ ত্রযক িুযল ধরা িয়েযছ। ইবািযির

িাে পহবত্র ও পুণযম়ে। এই পহবত্র িাযে ভাযলা মােুযষর সমাযবি ঘযি এিাই মােুযষর হ রা়েি কামো। হকন্তু

মােুষ' কহবিা়ে কাজী েজরুল ইসলাম বমাো- পুযরাহিিযির ধযমডর িাযে অমােহবক কাযজর বাস্তব হ ত্র িুযল

ধযরযছে। বমাো-পুযরাহিিরা হেরন্ন অসিা়েযক সামর্ডয র্াকার পরও অন্ন িাে কযর ো। উদ্দীপযকর বমাো-

পুযরাহিিযির মযোভাযবর হমল খুেঁযজ পাও়ো যা়ে। ঈযির আেযন্দ হেযজ আত্মিারা িযলও বপযির কু্ষধা়ে বকেঁযি

মরা রহিমুহদ্দর মার হিযক িার বকাযো বখ়োল বেই। এই হৃি়েিীে মােহবকিার জেয উদ্দীপক ও কহবিা

বমাো-পুযরাহিিরা একই  হরযত্রর ধারক।

সকযল ববষমযপূণড সমাজ বাস্তবিার বপ্রক্ষাপযি উদ্দীপযকর 'রহিমুহদ্দর মা মােুষ কহবিার বিীিযির যর্ার্ড

প্রহিহেহধ িয়ে উঠযি বপযরযছ।

মােুষ সৃহির বসরা জীব। আবার এই মােুষই অযেক সম়ে এমে হেষু্ঠর ও অমােহবক আ রণ কযর, যা িাযির

মেুষযিবযক প্রশ্নহবদ্ধ কযর।

মােুষ' কহবিা়ে কহব বিহখয়েযছে কীভাযব মহন্দযরর পুযরাহিি হকাংবা মসহজযির বমাো সাধারণ মােুযষর

হবোযসর সুযযাযগ হেযজযির আযখর গুহছয়ে বে়ে। মােুষ কহবিা়ে এক কু্ষধািডযক বিখা যা়ে, বয সািহিে যাবৎ

অোিারী। কু্ষধার িীি জ্বালা়ে বস বমাো, পূজারীযির দ্বাযর দ্বাযর বঘাযর। িাযির হেকি পযডাপ্ত খাবার র্াকার

পরও িারা বসই কু্ষধািড বযহক্তযক খাবার বি়ে ো। এই কু্ষধািড বযহক্ত বযমে বিোর হিকার িয়েযছ উদ্দীপযকর

রহিমুহদ্দর 'মা'। বপযির জ্বালা রহিমুহদ্দর মাযক িাহড়ি কযর হেযজর িা়ে এহড়য়ে আত্ম-আেযন্দ বমযি ওযঠ।

ঘ) উদ্দীপযকর রহিমুহদ্দর মা' 'মােুষ' কহবিার বিীিযির যর্ার্ড প্রহিহেহধ িয়ে উঠযি বপযরযছ হক? বিামার
মিামযির সপযক্ষ যুহক্ত উপিাপে কর।
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িীপযকর 'রহিমুহদ্দর মা' প্রকৃিপযক্ষ বণঞ্জোর হিকার িয়েযছ। আর কহবিার ভুখাহর ইবািযির িাযে হগয়ে

বিোর হিকার িয়েযছ। বকেো ধযমডর িাে আজ আর মােুযষর জেয উমুক্ত বেই, িা আজ ভে ধাহমডকযির

অহধকাযর। সমাযজর ভডে, স্বার্ডপর বেহণর কাযছ বারবার বিোর হিকার িযচ্ছ ভুখাহর আর 'রহিমুহদ্দর মা'।

এভাযব বিোর হিক হিয়ে িারা একই সূযত্র গােঁর্া।
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বহিপীর

বৃদ্ধ কাযিম আহলর হেুঃসন্তাে স্ত্রী হবি বছর আযগ মারা বগযছে। সন্তাে ো র্াকা়ে এ িীঘড সম়ে কাযিম
আহল হেুঃসেভাযব কাহিয়েযছে। হদ্বিী়ে হবয়ে কযরেহে। এ বৃদ্ধ ব়েযস এখে িার একজে সেীর
প্রয়োজেী়েিা অেুভূি ি়ে। হিহে  হেি বছর ব়েহস এক িহরদ্র হবধবাযক হবয়ে কযরে। এযি বৃদ্ধ কাযিম
আহলর হেুঃসেিা িূর ি়ে। বসই সাযর্ িহরদ্র হবধবারও ভরণ-বপাষযণর বযবিা ি়ে।

ক. িাযিম আহলর বালযবনু্ধর োম কী?

খ. িাযিরা বাহড় বর্যক পাহলয়েহছল বকে?

গ. উদ্দীপযকর কাযিম আহল এবাং ‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীর উভয়ের মযধয িুলোমূলক আযলা ো কযরা।

ঘ. উদ্দীপযকর কাযিম আহলর িৃহিভহের সাযর্ ‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীযরর িৃহিভহের বকাযো পার্ডকয আযছ

বযল হক িুহম মযে কযরা? বিামার উত্তযরর সপযক্ষ যুহক্ত িাও।

রাজিািী ববার্ড-২০১৭

উত্তর 

ক. িাযিম আহলর বালযবনু্ধর োম কী?

খ. িাযিরা বাহড় বর্যক পাহলয়েহছল বকে?

িাযিম আহলর বালযবনু্ধর োম আযো়োর উহদ্দে।

হেজ ইচ্ছার হবরুযদ্ধ বৃদ্ধ পীযরর সাযর্ হবয়ে বিও়োর কারযণ িাযিরা বাহড় বর্যক পাহলয়েহছল ।

িাযিরা ‘বহিপীর’ োিযকর অেযিম গুরুত্বপূণড  হরত্র। িার কুসাংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা িাযক বৃদ্ধ পীযরর

সাযর্ হবয়ে হিযল বস িা বমযে হেযি পাযর ো। এ অবিা বর্যক পহরত্রাণ পাবার আিা়ে বস বাহড় বর্যক

পাহলয়ে যা়ে। মূলি অসম হবয়ের হবরুযদ্ধ প্রহিবাি জাোযিই িাযিরা বাহড় বর্যক পাহলয়েহছল।
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গ. উদ্দীপযকর কাযিম আহল এবাং ‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীর উভয়ের মযধয িুলোমূলক আযলা ো কযরা।

উদ্দীপযকর বৃদ্ধ কাযিম আহল  হেি বছর ব়েহস এক িহরদ্র হবধবাযক হবয়ে করযলও ‘বহিপীর’ োিযকর বৃদ্ধ
পীর হবয়ে কযরহছল একহি অল্পব়েহস বময়েযক।

‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীযরর প্রর্ম স্ত্রী মারা যা়ে ব ৌদ্দ বছর আযগ। িার সাযর্ হবয়ে ি়ে মুহরযির কেযা
িাযিরার। বস এই অসম হবয়ে বমযে বে়ে ো। এ কারযণ বস বাহড় বর্যক পাহলয়ে যা়ে। বহিপীর িার সন্ধাযে
ববর ি়ে। সন্ধাে পাও়োর পর িাযিরা জহমিারপুত্র িাযিযমর িাি ধযর েিুে জীবযের সন্ধাযে রওো হিযল
বহিপীর বাস্তবিা বমযে বে়ে।

উদ্দীপযকর বৃদ্ধ কাযিম আহলর স্ত্রী মারা যা়ে হবি বছর আযগ। বৃদ্ধব়েযস সেীর অভাবযবাধ িযল  হেি বছর

ব়েহস এক িহরদ্র হবধবাযক হবয়ে কযরে হিহে। এযি বযমে কাযিম আহলর হেুঃসেিা িূর ি়ে, বিমহে িহরদ্র

হবধবারও ভরণ-বপাষযণর বযবিা ি়ে। এভাযব উদ্দীপযকর বৃদ্ধ কাযিম আহল এবাং বহিপীযরর মযধয িুলোমূলক

আযলা ো কযর বলা যা়ে, উভয়ের মাযে হমযলর ব য়ে অহমযলর হিকই ববহি। িৃহিভহে এবাং পহরণহি

উভ়েযক্ষযত্রই অহমল পহরলহক্ষি ি়ে ।

উদ্দীপযকর কাযিম আহলর িৃহিভহের সাযর্ ‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীযরর িৃহিভহের পার্ডকয আযছ বযল আহম
মযে কহর ।

‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীর হবয়ে কযরহছল িারই এক মুহরযির অল্পব়েহস বময়েযক। বময়েহির ব়েস অযেক

কম বযল হবয়েহি হছল অসম। িাছাড়া হবয়েযি বময়েহির মিও হছল ো। এর পহরণহিও বহিপীরযক বভাগ

করযি িয়েযছ। েিুে হিযের প্রিীক এ বাহলকাহি হবযদ্রািী িয়ে ওযঠ। বস বাহড় বর্যক পাহলয়ে যা়ে। িখে

পীর সাযিব িাযক পাও়োর জেয োো কূিযকৌিযলর আে়ে বে়ে ।

ঘ. উদ্দীপযকর কাযিম আহলর িৃহিভহের সাযর্ ‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীযরর িৃহিভহের বকাযো পার্ডকয আযছ
বযল হক িুহম মযে কযরা? বিামার উত্তযরর সপযক্ষ যুহক্ত িাও।

উদ্দীপযকর কাযিম আহল হবয়ে কযরহছযলে এক  হেি বছর ব়েহস হবধবা মহিলাযক। মূলি হেুঃসেিার

কারযণই হিহে এই হবয়ে কযরহছযলে। এযি কাযিম আহলর ইহিবা ক িৃহিভহের পহর ়ে পাও়ো যা়ে। কারণ

এর েযল বযমে কাযিম আহলর হেুঃসেিা িূর ি়ে, বিমহে হবধবা মহিলাহিরও ভরণ-বপাষযণর বযবিা ি়ে।
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উপযুডক্ত আযলা োর বপ্রক্ষাপযি বলা যা়ে, উদ্দীপযকর কাযিম আহলর মাযে বকাযো বেহিবা ক হিযকর প্রকাি

ঘযিহে, যা ঘযিযছ ‘বহিপীর’ োিযকর পীর সাযিযবর মাযে। বহিপীর োিযক পীরসাযিব অল্পব়েহস একহি

বময়েযক িার অমযি হবয়ে কযরযছ। আবার বস পাহলয়ে বগযল িাযক পাও়োর জেয োো কূিযকৌিযলর আে়ে

হেয়েযছ। এসব হিক হবযব ো়ে বহিপীরযক ইহিবা ক ববহিযিযর অহধকারী বলা যা়ে ো। সুিরাাং কাযিম আহলর

িৃহিভহের সাযর্ ‘বহিপীর’ োিযকর বহিপীযরর িৃহিভহের পার্ডকয রয়েযছ।
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বই পড়া 

িািু বলযলে, “বিমস েিীর সুড়ে অহি মযোির

উপযর জািাজ ভাযস হেয   যল ের।”

েবম বেহণর ছাত্রী িীরা িািুর মুযখ লডেে িির, বিমস্ েিীর পাহের মধয হিয়ে সুড়ে পর্, হিহিি 

হমউহজ়োমসি হবহভন্ন বণডো শুযে অহভভূি। অর্  িািু বিযির বাইযর ো হগয়েও শুধু বই পযড়ই সারা 

হবেযক হ যেযছে। িািুর উৎসাযি িীরা এখে পাবহলক লাইযিহরর হে়েহমি পাঠক। [কুহমো ববার্ড ‘১৭] 

উত্তর 

ক) প্রমর্ ব ৌধুরীর সাহিহিযক ছদ্মোম কী? 

খ) সু্কল কযলযজর হিক্ষাযক হবিযা বগলাযোর সাযর্ িুলো করা িয়েযছ বকে? 

গ) উদ্দীপযকর িীরা বকাে হিক বর্যক ‘বই পড়া’ প্রবন্ধ র হ়েিার প্রিযাহিি মােুষ? বযাখযা কযরা।

ঘ) ‘িািু একজে স্বহিহক্ষি মােুষ’— বই পড়া প্রবযন্ধর আযলাযক মন্তবযহি হবযেষণ কযরা। 

COMILLA BOARD

ক) প্রমর্ ব ৌধুরীর সাহিহিযক ছদ্মোম কী?

খ) সু্কল কযলযজর হিক্ষাযক হবিযা বগলাযোর সাযর্ িুলো করা িয়েযছ বকে?

প্রমর্ ব ৌধুরীর সাহিহিযক ছদ্মোম বীরবল।

হিক্ষার মাধযযম আমাযির মােহবক হবকাযির প্রকৃি উযদ্দিয সাহধি ি়ে ো বযল সু্কল-কযলযজর হিক্ষাযক
হবিযা বগলাযোর সাযর্ িুলো করা িয়েযছ। কারণ এযি শুধুমাত্র আমরা মুখস্ত হবিযা়ে পারিিডী িহচ্ছ প্রকৃি
রূযপ হিহক্ষি িযি পারহছো।

হিক্ষা মােুযষর আত্মাযক উযদ্বাহধি কযর, মেুষযত্বযবাধ জাগ্রি কযর। হকন্তু বিডমাে হিক্ষাবযবিা়ে বস সুযযাগ
এখে আর বেই। বিডমাে সু্কল-কযলযজর হিক্ষার্ডীরা হিক্ষযকর বিও়ো বোি মুখি কযর পরীক্ষার খািা়ে িা
উগযর বি়ে। িাই সু্কল-কযলযজর হিক্ষাযক প্রাবহন্ধক হবিযা বগলাযোর সাযর্ িুলো করা িয়েযছ। বকেো
এযি কযর বকাে প্রকৃি হিক্ষা হিক্ষার্ডীরা অজডে করযি পাযর ো। শুধু োম মাত্র হকছু সাহিডহেযকি অজডে
কযর।
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গ) উদ্দীপযক আহবযির এ িৃহিভহে 'বই পড়া প্রবযন্ধর বকাে হিকহির ইহেি বিে কযর? বযাখযা কযরা।

লাইযিহরর বয গুরুত্ব প্রবযন্ধ আযলাকপাি করা িয়েযছ িার যর্ার্ডিা আহবযির ব িোযক সমৃদ্ধ কযর।
লাইযিহরযি জ্ঞাে-অজডে ো কযর বয অন্ধিা িার অন্তযর হছল িা িূর ি়ে হবেসাহিিয বকযে হবহভন্ন বই
পযড়। পাঠযপুস্তযকর আবদ্ধিা বভযঙ আহবি স্বহিহক্ষি িও়োর বক্ষযত্র লাইযিহরর গুরুত্ব হেযজর মােহবক ও
 াহরহত্রক হবকাযির জেয কিিা গুরুত্বপূণড িা অেুধাবে করযি পাযর। হবেসাহিিয বকযের বই আহবযির
মযের জাোলা বখালার হে়োমক হিযসযব কাজ কযর। িাই লাইযিহরর গুরুত্ব সম্পযকড আহবযির িৃহিভহে ও
‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর িৃহিভহে এযক অপযরর পহরপূরক।

উদ্দীপযক আহবযির িৃহিভহক্ত ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর পাঠাগার প্রহিষ্ঠার ব িোর হিকহির প্রহি িৃহি আকষডণ কযর।

বযযকাযো মােুযষর অর্ডনেহিক হকাংবা মােহবক বযযকাযো উন্নহির জেয প্রয়োজে জ্ঞাোজডে। আর জ্ঞাে লাযভর
জেয প্রহিহে়েি বই পড়া আবিযক। িারাই প্রকৃি অযর্ড উন্নহি লাভ কযর যারা সু্কযলর বাইযর হেজস্ব উযিযাযগ
হিক্ষা অজডে কযর। ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ বয হবষ়েহির ওপর গুরুত্বাযরাপ করা িয়েযছ িা িল বই সাংগ্রি ও
সাংরক্ষযণ এবাং জ্ঞাে হবিরযণর একমাত্র উপা়ে লাইযিহর গযড় বিালার প্রহি। লাইযিহর অযেকিা
িাসপািাযলর মযিা, অযেকযক্ষযত্র িাসপািাযল বর্যকও সবড উৎকৃি িাে। বই মেযক পহর যডা কযর। বস
কারযণ সু্কল-কযলযজর ব য়ে বলখক লাইযিহরযক ববহি গুরুত্ব হিয়েযছে। সুহিহক্ষি িও়োর জেয স্বহিহক্ষি িযি
িযব। আর এজেয লাইযিহর আমাযির একমাত্র ভরসা। বকাযো সু্কল-কযলজ বস হিক্ষা হিযি পাযর ো বসই
হিক্ষা আমরা শুধুমাত্র লাইযিহর বা পাঠাগার বর্যক বপয়ে র্াহক।

ঘ) ‘িািু একজে স্বহিহক্ষি মােুষ’— ‘বই পড়া’ প্রবযন্ধর আযলাযক মন্তবযহি হবযেষণ কযরা।

‘বই পড়া’ প্রবযন্ধ যর্ার্ড হিহক্ষি িও়োর জেয মযের প্রসার মােহবক গুণাবহলর ওপর গুরুত্বাযরাপ করা িয়েযছ।

িার জেয বই পড়ার অভযাস বাড়াযি িযব। অপরহিযক স্বহিহক্ষি বলযি হযহে স্ব-উযিযাযগ যর্ার্ড হিক্ষা লাভ।

কযরযছে, এমে বযহক্তযক ববাো়ে। এযক্ষযত্র উদ্দীপযকর িািু স্ব-উযিযাযগ বয জ্ঞাে আিরণ কযরযছে বসহিক

বর্যক প্রাবহন্ধক এর বযাখযা অেুসাযর িািু স্বহিহক্ষি মােুষ হিযসযব প্রহিহষ্ঠি িয়েযছে।

বই পড়া প্রবযন্ধ প্রাবহন্ধযকর মযি একজে স্বহিহক্ষি মােুযষর মযধয বয সকল ববহিিয গুযলা হেয়ে পযডাযলা ো

করা িয়েযছ বসই ববহিিযগুযলার আযলাযক উদ্দীপযকর িািু একজে হিহক্ষি বযহক্ত।
বই পড়া প্রবযন্ধর মাধযযম আমরা জােযি বপযরহছ বয একজে সুহিহক্ষি বলাক মাত্রই স্বহিহক্ষি। এই গুণাবলী

শুধুমাত্র বই পড়ার মাধযযম হেযজর মযধয আত্মি করা সম্ভব। বই পড়ার মাধযযম মেেিীলিার উৎকষড সাহধি

ি়ে, যা উত্তম গুণাবহল অজডযে বপ্ররণা বযাগা়ে আমাযির জীবযের সহঠক পো  ়েযে সিা়েক ভূহমকা পালে

কযর।
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উদ্দীপযকর িািু বিযির বাইযর ো হগয়েও লডেে িির, বিমস েিী, হিহিি হমউহজ়োম সি সারা হবেযক

হ যেযছে শুধু বই পযড়। অর্ডাৎ িািুর জ্ঞাে আিরযণর মূল হে়োমক হিযসযব বই-এর সিা়েিা হেয়েযছে। বই

পড়া প্রবযন্ধও বলা িয়েযছ বয বযহক্ত সহিযকার অযর্ড হিহক্ষি বা সুহিহক্ষি হিহে, বয হেযজই স্বহিহক্ষি।

উদ্দীপযকর িািু প্রাবহন্ধযকর বক্তযবযর ে়ে হেজ ব িা ও প্র়োস এর জ্ঞাে   ডার মাধযযম হেযজই স্বহিহক্ষি িয়ে

হেযজযক বিহর কযরযছে আর িাই প্রযশ্ন উযেহখি বক্তবযহি সহঠক এবাং যর্ার্ড। ।
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"আবার আহসব হেযর ধােহসহড়হির িীযর- এই বাাংলা়ে
ি়েযিা মােুষ ে়ে- ি়েযিা বা িঙ্খহ ল িাহলযকর ববযি;
ি়েযিা বভাযর কাক িয়ে এই কাহিডযকর েবাযন্নর বিযি
কু়োিার বুযক বভযস একহিে আহসব এ কাঠাল-ছা়ো়ে।

[কুহমো ববার্ড ‘১৭] 

উত্তর 

ক. মাইযকল মধুসূিে িত্ত কি হিস্টাযব্দ জমগ্রিণ কযরে?

খ, 'হকন্তু এ বেযির িৃষ্ণা হমযি কার জযল'-  রযণ কহব কী ববাোযি ব য়েযছে?

গ. উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ েি' কহবিার বয হিক প্রকাি বপয়েযছ, িা বযাখযা কর।

ঘ. উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ েি কহবিার সমগ্রভাব প্রকাি বপয়েযছ হক? বিামার যুহক্তহেভডর মিামি িাও।

ক) মাইযকল মধুসূিে িত্ত কি হিস্টাযব্দ জমগ্রিণ কযরে?

খ) 'হকন্তু এ বেযির িৃষ্ণা হমযি কার জযল'-  রযণ কহব কী ববাোযি ব য়েযছে?

মাইযকল মধুসূিে িত্ত ১৮২৪ হিিাব্দ জমগ্রিণ কযরে।

বিিযব ববযড় ওঠা বয েযির বেযির বর্াযর, মািৃভূহমর বিাড়হব ুযি কহবর বেযির িৃষ্ণা বস েযির জল হভন্ন

অেয বকার্াও বমযি ো- এ সিযই কহব বুহেয়েযছে উক্ত  রযণ।

কযপািাক্ষ েি হছল কহবর বখলার সাহর্। হকন্তু আজ িা কহবর সুিূর অিীযির সৃ্মহিমাত্র। িাই কহব িােঁর হপ্র়ে

েিযক ভুলযি পারযছে ো। কহব বহু েি-েিী বিযখযছে, বহু েিীর পাহে পাে কযরযছে, হকন্তু বকাযো েিীই

িােঁর বসই অিৃপ্ত বেযির িৃষ্ণা বমিাযি পাযরহে। িাই কহবর এ উহক্ত বযলযছে।

কযপািাক্ষ-েি
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গ) উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ েি' কহবিার বয হিক প্রকাি বপয়েযছ, িা বযাখযা কর।

উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ েি কহবিার বিিযপ্রযমর হিকহিই প্রকাি বপয়েযছ।

বিযির প্রহি ভাযলাবাসা ও অেুভূহি সবার হৃিয়ের মযধয আযলাহড়ি ি়ে। স্বযিযির প্রহি প্রখর ভাযলাবাসার

কারযণ হেযজর অহস্তত্ব ও বিি একাকার িয়ে মােব জীবযে ধরা বি়ে।

কযপািাক্ষ েি কহবিা়ে কহবর সৃ্মহিকািরিার আবরযণ িােঁর অিুযজ্জ্বল বিিযপ্রম প্রকাহিি িয়েযছ। কহব ফ্রাযে

অবিােকাযল িােঁর বিিযবর সৃ্মহিহবজহড়ি কযপািাক্ষ েযির সৃ্মহি ারণ কযরযছে। কহবিা়ে সৃ্মহির অন্তরাযল

মূলি বিিযপ্রযমর স্বিুঃসূ্ফিড প্রকাি ঘযিযছ। কযপািাক্ষ েি কহবিা়ে বিিযপ্রযমর এই হিকহি উদ্দীপযকও

উযমাহ ি িয়েযছ। উদ্দীপযকর কহব প্রবল বিিযপ্রযমর কারযণ মৃিুযর পযর আবার হেযর আসযি  াে এই

বিযি। বিযির রূপ-রস, স্বাি-গন্ধ, প্রকৃহির মাযে বিিযক ভাযলাযবযস ববেঁয র্াকযি  াে সারাজীবে।

িাই বিিযপ্রযমর বহিুঃপ্রকাযির হিক হিয়ে উদ্দীপযকর কহব ও ‘কযপািাক্ষ েি’ কহবিার কহবর অহভবযহক্ত এক

ও অহভন্ন।

ঘ) উদ্দীপযক ‘কযপািাক্ষ’ েি কহবিার সমগ্রভাব প্রকাি বপয়েযছ হক? বিামার যুহক্তহেভডর মিামি িাও।

উদ্দীপযক শুধু বিিযপ্রযমর হিকহি হবিযমাে র্াকা়ে উদ্দীপযক 'কযপািাক্ষ েি' কহবিার সমগ্র ভাব প্রকাি

পা়েহে।
বিিযবর সৃ্মহি হ র অম্লাে। িুহে়োর বযযকাযো প্রাযন্ত মােুষ অবিাে করুক ো বকে িার বিিযবর সৃ্মহি িার

কাযছ অমৃি সমাে।
'কযপািাক্ষ েি' কহবিা়ে কহবিা়ে গ্রাযমর পাি হিয়ে বয়ে যাও়ো কযপািাক্ষ েযির জেয হৃিয়ের কািরিা

প্রকাি কযরযছে। এ েযির িীযরই কহব বিিব কাহিয়েযছে। সৃ্মহিকাির কহব প্রবাসজীবযে িাই েিীর কাযছ

সহবে়ে হমেহি জাহেয়েযছে বনু্ধ ভাযব িাযক হিহে বযরূপ স্মরণ কযরে, কযপািাক্ষ বযে এইভাযব স্মরণ কযর।

এই সৃ্মহিকািরিার মযধয কহবর বয বিিযপ্রম প্রকাি ঘযিযছ িা উদ্দীপযক প্রকাহিি বিিযপ্রযমর সাযর্

সািৃিযপূণড িযলও বপ্রক্ষাপি হভন্ন।
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উদ্দীপযকর কহব বাাংলাযক ভাযলাযবযসযছে হৃি়ে হিয়ে। িাই হিহে মৃিুযর পযর আবার হেযর আসযি  াে এই

বাাংলা়ে। বয বকাে রূযপ, বযযকাযো ভাযব কহব হেযর আসযব এই বাাংলা়ে, বসই অহভলাষ বযক্ত কযরযছে

উদ্দীপযক। অেযহিযক 'কযপািাক্ষ েি' কহবিা়ে কহব মায়ের বেি বর্াযর বােঁধা েিযক বর্যক হকছুযিই ভুলযি

পাযরে ো। িাই কহব প্রিযািা বযক্ত কযরে কযপািাক্ষ েি বযে িার স্বযিযির জেয হৃি়ে কািরিা বেবাসীর

হেকি বযক্ত কযরে। এখাযে উদ্দীপক ও 'কযপািাক্ষ েি' কহবিার মূলভাব হভন্নরূযপ প্রকাহিি ি়ে।
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বাযর বছযরর মািৃিীে হমো বাবাযক সিযযাহগিা করার জেয একহি বাসা়ে গৃিকমডীর কাজ বে়ে। গৃিকত্রডী
িার বছাি বময়েহিযক বিখাযলে হমোযক হমো েুেু বযল র্াকযি। গুিকত্রডীর বেযি হমো বযে িার মাযকই
হেযর বপল। হমোর বাবা একহিে িাযক হেযি এযল হমো কান্নাজুযড় হিল এবাং বলল, এই বাহড় ছাইড়া আহম
বকাযোখাযে যামু ো। [কুহমো ববার্ড ‘১৭] 

উত্তর 

ক) মাহেক বযন্দযাপাধযায়ের আসল োম কী?

খ) ‘ববহি আস্কারা হিওো, জ্বাহলয়ে মারযব।’- মা কাযক, বকে একর্া বলযলে?

গ) উদ্দীপযকর হমো 'মমিাহি গযল্পর বকাে  হরযত্রর প্রহিচ্ছহব?- বযাখযা কর।

ঘ) উদ্দীপযকর গৃিকত্রডী হক মমিাহি গযল্পর বলখযকর মায়ের প্রহিহেহধত্ব কযর? বিামার বযৌহক্তক  মিামি িাও।

মমিাহি

ক) মাহেক বযন্দযাপাধযায়ের আসল োম কী?

খ) ববহি আস্কারা হিওো, জ্বাহলয়ে মারযব।- মা কাযক, বকে একর্া বলযলে?

মাহেক বযন্দাপাধযায়ের আসল োম প্রযবাাধ কুমার বযন্দাপাধযা়ে।

'ববহি আস্কারা হিও ো, জ্বাহলয়ে মারযব- মা মমিাহিযক গল্প কর্যকর িুরন্তপো ও  ঞলিার কারযণ একর্া

বলযলে।
মমিাহি গযল্পর কর্ক স়োং বলখক। গযল্পর কর্ক বছযলযবলা়ে খুব িুরন্ত আর  িল হছযলে। হিহে সারাহিে

কর্া বলযি পারযিে। মমিাহির সাযর্ িার ভাযলা ভাব ি়ে। িাই গল্প কর্যকর মা কর্যকর িুরন্তপো ও

 িলিার কারযণ মমিাহিযক ববহি আস্কারা হিযি হেযষধ কযরে।
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গ) উদ্দীপযকর হমো 'মমিাহি গযল্পর বকাে  হরযত্রর প্রহিচ্ছহব?- বযাখযা কর।

উদ্দীপযকর হমো মমিাহি গযল্পর মমিাহি  হরযত্রর প্রহিচ্ছহব।

এহিক হিয়ে উদ্দীপযকর হমো মূল মমিাহির  হরত্রযকই ধারণ কযর আযছ। মািৃিীে হমো গৃিকমডীর কাজ

হেযলও গৃিকত্রডী হমোর সাযর্ বসৌিািডপূণড আ রণ কযর। গৃিকরডীর বেযি হমো বযে িার িারাযো মাযকই হেযর

পা়ে। িাই মমিাহি গযল্পর মমিাহি ও উদ্দীপযকর হমো গৃিকমডীর বয সম্মাে, বেি, মা়ো-মমিা, ভাযলাবাসা

বপয়েযছ িা এযক অপযরর পহরপূরক।

আন্তহরকিা োমক আহত্মক গুযণর কারযণ মােুযষর সাযর্ মােুযষর সুসম্পকড গযড় ওযঠ, মােুষ মা়ো-মমিা ও

ভাযলাবাসার বন্ধযে আবদ্ধ ি়ে।

মমিাহি গযল্পর মমিাহি সাংসাযরর অভাযবর কারযণ অপযরর বাহড়যি গৃিকমডীর কাজ বে়ে। অযেযর বাসা়ে কাজ

করযলও মমিাহি হেযজর আত্মমযডািাযবাাযধর পািাপাহি সসম্মাযে কাজ করার সুযযাগ পা়ে মমিাহি গযল্পর

সু্কলগডু়়ো বছযলহি ও িার মা মমিাহিযক গৃিকমডী মযে ো কযর হেযজর পহরবাযরর সিযসযরযির মিই

ভাযলাবাসার বােঁধযে আবদ্ধ কযর। কমডিযল মমিাহির প্রহি বয মা়ো-মমিা, হবোস প্রিিডে করা ি়ে, িাযি

মমিাহি অহভভূি িয়ে সােযন্দ হেজ পহরবাযরর মযিাই কাজ করযি র্াযক।

ঘ) উদ্দীপযকর গৃিকত্রডী হক মমিাহি গযল্পর বলখযকর মায়ের প্রহিহেহধত্ব কযর? বিামার বযৌহক্তক মিামি
িাও।
গৃিকমডীর সাযর্ বসৌিািডযপূণড সম্পকড িাপযের হিক হিয়ে উদ্দীপযকর গৃিকত্রডী 'মমিাহি' গযল্পর বলখযকর মায়ের

প্রহিহেহধত্ব কযর।

উদ্দীপযক গৃিকিডী মা িারাযো হমোযক প্রাপয মযডািা হিয়ে সন্তােযক আসযে অহধহষ্ঠি কযর। গৃিকত্রডী িার বছাি

বময়ের সাযর্ হমোর সম্পযকডর বমলবন্ধে বিহর কযর। হমো হেযর পা়ে িারা িাহরয়ে যাও আমাযক। অপরহিযক

'মমিাহি' গযল্পর সম্মাে ও সিমহমডিা হেয়ে মমিাহির পাযি িােঁড়া়ে বলখক ও িার পহরবার। এহিক হিয়ে

উদ্দীপযকর গৃিকিডী 'মমিাহি' গযল্পর বলখক এর মায়ের যর্ার্ড প্রহিহেহধত্ব কযর।

গৃিকমডী বা েমজীবী মােুষও আর িিজযের মযিা মমত্বযবাধ ও সম্মাে প্রিযািা কযর। িাযির প্রাপয মযডািা

বিও়ো বেহিকার অাংি। মমিাহি গযের বলখযকর মা িহক্তিালী মােহবকিাযবাাধ সম্পন্ন  হরত্র হিযসযব প্রহিষ্ঠা

বপয়েযছ। মমিাহি গযল্পর কর্ক স্ব়োং বলখক। বলখযকর বাহড়যি মমিাহি গৃিকমডীর কাজ বে়ে। বলখযকর মা

মমিাহির প্রহি বসৌিািডযপূণড সম্পযকডর িু়োর উযমা ে কযর। প্রিযািার ব য়ে ববহি ববিেসি মমিাহির প্রহি

মা়ো-মমিা, বেি-ভাযলাবাসার বকাযো কমহি কযরহে বলখযকর মা। মায়ের কারযণ বলখক মমিাহির কাযছ

বছাি ভাইয়ের মযডািা লাভ কযর। এহিক হিয়ে উদ্দীপযকর গৃিকত্রডী ও বলখযকর মায়ের  হরত্র সািৃিযপূণড।
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বৃদ্ধ রজব আহলর বাহড়র  াকর িহিিুল। একহিে মহেযবর িাকা  ুহর কযর বস বছযলযক হবযিযি পাঠা়ে।
রজব আহলর মৃিুযিযযা়ে িহিিুল অেুিপ্ত িয়ে িােঁর হেকি সব কর্া খুযল বলযল রজব আহল িহিিুলযক বুযক
জহড়য়ে ধযর বযলে, িুহম বিামার ভুল বুেযি বপযরছ, এযিই আহম খুহি। [কুহমো ববার্ড ‘১৭] 

উত্তর 

ক. ‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ র োহি বকাে গ্রে বর্যক বেও়ো িয়েযছ?

খ. ‘মােুযষর একজে িই়োও মুিম্মি (স.) িুলডভ’—কর্াহি বুহেয়ে বলযখা।

গ. উদ্দীপযকর রজব আহল  হরযত্র ‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধ উহেহখি মিােহব (স.)-এর বকাে গুণহি েুযি

উযঠযছ? বযাখযা কযরা।

ঘ. উদ্দীপযক েুযি ওঠা গুণহির বাইযর মিােহব (স.)-এর আরও গুযণর সমাযবি পহঠি প্রবযন্ধ রয়েযছ— বক্তবযহি

মূলযা়েে কযরা।

মােুষ মুিম্মি (স.)

ক. ‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ র োহি বকাে গ্রে বর্যক বেও়ো িয়েযছ?

খ. ‘মােুযষর একজে িই়োও মুিম্মি (স.) িুলডভ’—কর্াহি বুহেয়ে বলযখা।

‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ র োহি বমািাম্মি ও়োযজি আলীর ‘মরু ভাস্কর’ গ্রে বর্যক বেও়ো িয়েযছ।

অেেয মােহবক গুণাবহলর কারযণ িযরি মুিম্মি (স.) হছযলে িুলডভ।

িযরি মুিম্মি (স.) হছযলে অিযন্ত সিেিীল এবাং হেরিাংকারী একজে মােুষ। অিযা ারীযক হিহে কখযো

অহভিাপ বিেহে। বাংিযগৌরব এক মুিূযিডর জযেযও িার মাযে িাে পা়েহে। উিারিার বক্ষযত্র িােঁর জুহড় বেই।

সিয সাধো়ে হিহে হছযলে বযজ্রর মযিা কহঠে, পবডযির মযিা অিল; অর্ করুণা়ে হছযলে কুসুমযকামল।

এককর্া়ে বলা যা়ে িযাগ, বপ্রম, সাধুিা, বসৌজেয, ক্ষমা, সািস, অেুগ্রি, আত্মহবোস,  াহরহত্রক বসৌন্দযড এসব

মােহবক হিযকর সমািার মােুযষর মাযে খুেঁযজ পাও়ো িুষ্কর। িাই হিহে মােুযষর একজে িয়েও িুলডভ।
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‘উদ্দীপযকর রজব আহলর  হরযত্র মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধ উহেহখি মিােহব (স.)-এর ক্ষমািীলিার গুণহি
েুযি উযঠযছ।

‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধ িযরি মুিম্মি (স.)-এর  হরযত্রর মােহবক গুণাবহল সম্পযকড আযলা ো করা
িয়েযছ। মােুযষর পযক্ষ যা আ রণী়ে, হিহে িারই আিিড প্রহিষ্ঠা কযর বগযছে। িােঁর  হরযত্র একাধাযর
ক্ষমািীলিা, সিেিীলিা, সিিা, হেষ্ঠা, িযাগ প্রভৃহি মিৎ গুযণর সমাযবি ঘযিহছল। আযলা য উদ্দীপযকর
ঘিো়ে িােঁর  হরযত্রর হবযিষ একহি হিক লহক্ষি ি়ে।

গ. উদ্দীপযকর রজব আহল  হরযত্র ‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধ উহেহখি মিােহব (স.)-এর বকাে গুণহি েুযি
উযঠযছ? বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক বৃদ্ধ রজব আহলর বাহড়র  াকর িহিিুল। বছযলযক হবযিি পাঠাযোর জেয বস িার মহেযবর িাকা  ুহর
কযর। অবযিযষ রজব আহল মৃিুযিযযা়ে পহিি িযল িহিিুল  ুহরর হবষ়েহি মযে কযর অেুিপ্ত ি়ে এবাং িাযক
সব কর্া খুযল বযল। উিারহ যত্তর রজব আহল সব শুযে িহিিুলযক ক্ষমা কযর বিে। আযলা য ‘মােুষ মুিম্মি
(স.)’ র ো়েও িযরি মুিম্মি (স.)-এর ক্ষমািীলিার অেেয উিািরণ বিও়ো িয়েযছ।

ইসলাযমর বাণী প্র ার করযি হগয়ে হিহে িত্রুর প্রস্তরাঘাযি আিি িয়েযছে, িােঁর িরীযরর রক্ত পািুকা়ে হগয়ে

জমাি ববেঁযধযছ। প্রহিযিাধ বেও়োর ক্ষমিা র্াকা সযেও হিহে িা ো কযর িাযির ক্ষমা কযরযছে, িাযির

মুহক্তর জেয প্রার্ডো কযরযছে। বস হবযব ো়ে উদ্দীপযকর রজব আহলর  হরযত্র মিােহবর ক্ষমািীলিার গুণহিই

েুযি উযঠযছ।

উদ্দীপযক েুযি ওঠা ক্ষমািীলিার গুণহি ছাড়াও িযরি মুিম্মি (স.)-এর  হরযত্র োো মােবী়ে গুণাবহলর
সমাযবি ঘযিযছ, যা আযলা য প্রবযন্ধরও উপজীবয।

‘মােুষ মুিম্মি (স.)’ প্রবযন্ধ িযরি মুিম্মযির  াহরহত্রক গুণাবহল সম্পযকড বণডো করা িয়েযছ। ক্ষমা, মিে,
বপ্রম, ি়ো প্রভৃহি উচ্চ মােহবক গুণাবহলর সমন্বয়ে িােঁর  হরত্র মধুর িয়ে উযঠহছল। অসাধারণ িয়েও হিহে
হছযলে অহি সাধারণ। িার এই হেরিাংকারযবাধ, হেষ্কলুষ জীবেযাত্রার হিকহি উদ্দীপযকর রজব আহলর
 হরযত্র বিখা যা়ে ো।

ঘ. উদ্দীপযক েুযি ওঠা গুণহির বাইযর মিােহব (স.)-এর আরও গুযণর সমাযবি পহঠি প্রবযন্ধ রয়েযছ—
বক্তবযহি মূলযা়েে কযরা।

উদ্দীপযক রজব আহলর কাযজর বলাক িহিিুল বছযলযক হবযিযি পাঠাযোর জেয মহেযবর অর্ড আত্মসাৎ কযর।
বৃদ্ধ রজব আহল িহিিুলযক হবোস কযর এ হবষয়ে বখােঁজ রাযখ ো। হকন্তু পরবিডীযি রজব আহলযক
মৃিুযিযযা়ে বিযখ পূযবডর কর্া মযে কযর িহিিুল অেুিপ্ত ি়ে।
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এ অপরাধযবাধ বর্যক মুহক্ত বপযি রজব আহলযক বসকর্া খুযল বযল। রজব আহল উিার মােহসকিার পহর ়ে
হিয়ে িাযক ক্ষমা কযর বিে। িার ক্ষমািীলিার এ হিকহি িযরি মুিম্মি (স.)-এর  হরযত্রও লহক্ষি ি়ে।

িযরি মুিম্মি (স.) মক্কার বেষ্ঠ কুরাইি বাংযি জমগ্রিণ কযরও অিাংকারযবাধ কযরেহে। োো প্রযলাভে
সযেও হিহে সযিযর পর্ বর্যক এিিুকু িযলেহে। ক্ষমিার বমাি এবাং প্রহিপহত্তযি হবভ্রান্ত ো িয়ে হেিান্ত
সাধারযণর মযিাই জীবেযাপে কযরযছে হিহে। িত্রুর োো ষড়যন্ত্র ও আঘাযি জজডহরি িযলও হিহে িাযির
ক্ষমা কযরযছে, প্রার্ডো কযরযছে িাযির জেয। বস্তুি মােুযষর কলযাণ হ ন্তা দ্বারা হিহে সকযলর মে জ়ে
কযরহছযলে। অর্ডাৎ উদ্দীপযকর রজব আহলর মযধয িযরি মুিম্মি (স.)-এর  হরযত্রর ক্ষমািীলিার হিকহি
প্রকাহিি িযলও আযলা য প্রবযন্ধ িােঁর  হরযত্রর অেযােয মিৎ মােবী়ে গুণাবহল উহেহখি িয়েযছ। বস হবযব ো়ে
প্রযশ্নাক্ত মন্তবযহি যর্াযর্।
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আম-আেঁহির বভেঁপু

বােঁধে হবধবা মায়ের একমাত্র সন্তাে। বস ভীষণ র্ােহপযি। সারাক্ষণ বিা বিা কযর ঘুযর ববড়াযোই িার
প্রধাে কাজ। িাযক বিখা যা়ে কখযো েিীর িীযর, কখযো বযে-বািাযড়। কার বাগাযের আোরস বপযকযছ,
কলা িলুি রাং ধারণ কযরযছ, বকাে গাযছর আম বখযি ভাহর হমহি- এ খবর বােঁধযের ব য়ে বকউ ভাযলা জাযে
ো। িার উৎপাযি সবাই অহিষ্ঠ। িার হবরুযদ্ধ প্রহিযবিীযির অহভযযাগ, বকাযো েিুে হবষ়ে ে়ে। সবহকছু
হমহলয়ে িার মা সারাক্ষণ ভীষণ উহদ্বি র্াযকে। [যযিার ববার্ড-‘২০১৭]

উত্তর 

ক) িুগডার ব়েস কি?

খ) ‘িাবা একিা বকার্াকার, যহি এিিুকু বুহদ্ধ র্াযক।’- িুগডা একর্া বযলহছল বকে?

গ) উদ্দীপযকর বােঁধযের সাযর্ আম-আেঁহির বভেঁপু গযল্পর সািৃিযপূণড  হরত্রহি বযাখযা কর।

ঘ) ‘উদ্দীপকহি আম-আেঁহির বভেঁপু' গযল্পর আাংহিক ভাব প্রকাি করযছ, সমগ্রভাবহি আযরা বযাপক’- যুহক্তসি

বুহেয়ে বলখ।

JESSORE BOARD

ক) িুগডার ব়েস কি?

খ) ‘িাবা একিা বকার্াকার, যহি এিিুকু বুহদ্ধ র্াযক।’- িুগডা একর্া বযলহছল বকে?

িুগডার ব়েস ‘িি-এগাযরা’ বছর।

অপু আম খাও়োর কর্া মাযক বযল বিও়োর কারযণ িুগডা অপুযক প্রযশ্নাক্ত কর্াহি বযলহছল।

িুগডা  িল প্রকৃহির বময়ে। বস সারাহিে বযে-বািাযড় ঘুযর ববড়া়ে। বস হকছু কহ আম কুহড়য়ে এযে অপুযক

সযে কযর বখয়েহছল। এজেয রান্নাঘর বর্যক বিল ও েুে হেয়েহছল। একর্া িাযির মা জােযি পারযল

িাযির বকুহে বিযব। হকন্তু অপু স্বভাবসুলভ সরলিা়ে মাযক একর্া বযল হিযি হগয়েহছল। িাই িুগডা অপুযক

প্রযশ্নাক্ত কর্াহি বযলহছল।
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গ) উদ্দীপযকর বােঁধযের সাযর্ আম-আেঁহির বভেঁপু গযল্পর সািৃিযপূণড  হরত্রহি বযাখযা কর।

উদ্দীপযকর বােঁধযের সাযর্ 'আম-আেঁহির বভেঁপু' গযল্পর সািৃিযপূণড  হরত্রহি িযলা িুগডা।

আম-আেঁহির বভপু গযল্পর িুগডা  িল স্বভাযবর। বস সারাহিে বযে- বািাযড় ঘুযর ববড়া়ে। এর-ওর বাগাযের

আম কুড়াযো, শুকযো রড়া েযলর হবহ কুহড়য়ে বখলোর সামগ্রী করা- এসবই িার সারাহিযের কাজ। মূলি

িুগডার সারাহিযের কমডকাে মােুযষর হ রা়েি বিিযবর ধারক। উদ্দীপযকর বােঁধে গযল্পর িুগডার মযিাই  ঞ্ল।

বস সারাহিে বিা বিা কযর ঘুযর ববড়া়ে। বযে-বািাযড় িার সরব পি ারণা। আর বােঁধযের এই  িলিা 'আম-

আেঁহির বভপু গযল্পর িুগডার বাস্তব প্রহিেলে।

ঘ) উদ্দীপকহি আম-আেঁহির বভেঁপু' গযল্পর আাংহিক ভাব প্রকাি করযছ, সমগ্রভাবহি আযরা বযাপক- যুহক্তসি
বুহেয়ে বলখ।

আম-আেঁহির বভপু গযল্প একহি িি-িহরদ্র পহরবাযরর কাহিেীর হ ত্রা়েণ িযলও উদ্দীপযক িার শুধু একহি হিক

িুগডার  হরযত্রর প্রহিেলে ঘিা়ে উদ্দীপকহি গযল্পর সমগ্র ভাযবর ধারক ে়ে।

আম-আেঁহির বভেঁপু গল্পহি গ্রামীণ প্রকৃহিঘহেষ্ঠ িুই ভাইযবাযের আখযাে হেয়ে রহ ি। িাযির কমডকাে মােুযষর

হ রা়েি বিিবযকই স্মরণ কহরয়ে বি়ে। এছাড়া গযল্প সবডজ়ো  হরযত্র পহেমায়ের িািৃি রূপ েুযি উযঠযছ।

গযল্প িহরদ্র পহরবাযরর কি র্াকযলও িুগডা ও অপুর বিিযব িা প্রধাে িয়ে ওযঠহে। উদ্দীপযক বােঁধে  হরযত্রর

 ণিলিা পহরসু্ফহিি িয়েযছ। বােঁধে খুব র্ােহপযি। সারাহিে বস বযে-বািাযড় ঘুযর ববড়া়ে। িার  িলিার

কারযণ প্রহিযবিীরা োো রকম অহভযযাগ পযডন্ত কযর। আর বােঁধে  হরযত্রর এই  িল রূপই উদ্দীপযক প্রধাে

িয়ে উযঠযছ। উদ্দীপযক বােঁধে  হরযত্রর মাযে গযল্পর িুগডার প্রহিরূপ লক্ষণী়ে িযলও অেযােয হিক অেুপহিি।

গযল্পর িহরদ্র পহরবাযরর আখযাে, িােি মািৃ হরত্র সবডজ়ো, িুরন্ত অপু প্রভৃহি হিকগুযলা উদ্দীপযক বেই। িাই

একর্া হেহশ্চিভাযব বলা যা়ে বয, উদ্দীপকহি 'আম-আেঁহির বভেঁপু গযল্পর আাংহিক ভাব প্রকাি কযরযছ,

সমগ্রভাবহি আরও বযাপক।
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উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে

বিহেক প্রর্ম আযলার খবর: হবে মােহ যত্র উন্ন়েেিীল বিি হিযসযব এহগয়ে যাযচ্ছ বাাংলাযিি। আর এ
উন্ন়েযে সবয য়ে ববহি অবিাে রাখযছ বপািাকহিল্প ও হবযিযি কমডরি অগহণি োরী-পুরুষ েহমক।
সূত্রমযি আি ঘণ্টার পহরবযিড িি-পযেযরা ঘণ্টা িাড়ভাঙা খািুহে হিয়ে বপািাক েহমকরা বয বস্ত্র উৎপািে
করযছ িা হবযিযি রপ্তাহে করযছ। আমরা প্র ুর ববযিহিক মুদ্রা অজডে করহছ। অেযহিযক হবযের হবহভন্ন বিযি
বাাংলাযিহি িহরদ্র োরী-পুরুষরা মার্ার ঘাম পায়ে বেযল বয অর্ড উপাজডে করযছ, িা বরহমযিে হিযসযব বিযি
পাহঠয়ে বিযির অর্ডেীহিযক  াো করযছ। অর্ এসব েহমযকর জীবেমাযের বকাযো পহরবিডে ি়েহে।
সামাহজকভাযব আজও িারা অবজ্ঞা-অবযিলার হিকার। বিযির অর্ডেীহির  াকা ঘুহরয়ে হিযলও িাযির
ভাযগযর  াকা ঘুযরহে। [যযিার ববার্ড-‘২০১৭]

উত্তর 

ক) কাজী েজরুল ইসলামযক বকার্া়ে সমাহিি করা ি়ে?

খ) "এমহে কহর়ো এই উযপহক্ষি িহক্তর ববাধে কর"- বলযি বলখক কী বুহেয়েযছে?

গ) উদ্দীপযকর েহমক বেহণ ‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধর কাযির সযে সািৃিযপূণড িা বযাখযা কযরা।

ঘ) উদ্দীপযকর েহমক বেহণর ভাযগযর  াকা ঘুরাযি কাজী েজরুল ইসলাযমর পরামিড কিিা কাযডকর িা 

‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধর আযলাযক হবযেষণ কযরা।

ক) কাজী েজরুল ইসলামযক বকার্া়ে সমাহিি করা ি়ে?

খ) "এমহে কহর়ো এই উযপহক্ষি িহক্তর ববাধে কর"- বলযি বলখক কী বুহেয়েযছে?

কাজী েজরুল ইসলামযক ঢাকা হবেহবিযালয়ের মসহজি সাংলি প্রােযণ সমাহিি করা ি়ে।

“এমহে কহর়ো এই উযপহক্ষি িহক্তর ববাধে কর” বলযি বলখক মিাত্মা গান্ধীর মযিা উযপহক্ষিযির বুযক

জহড়য়ে ধরার কর্া বুহেয়েযছে।

মিাত্মা গান্ধী প্রাণ খুযল ির্াকহর্ি বছািযলাক সম্প্রিায়ের সাযর্ হমিযিে। িাযির সুখ-িুযখর অাংিীিার

িযিে। িার মাযে বকাযো জািযভি, ধমডযভি হছল ো। েযল িার আিবাযে ির্াকহর্ি বছািলাক সম্প্রিা়ে

বযযকাযো কাযজ ছুযি আসি। আর মিাত্মা গান্ধীর মযিা উযপহক্ষিযির ববাধে করযি প্রযশ্নাক্ত কর্াহি বলা

িয়েযছ।
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গ) উদ্দীপযকর েহমক বেহণ ‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধর কাযির সযে সািৃিযপূণড িা বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর েহমকযেহণ ‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধর ির্াকহর্ি বছািযলাক সম্প্রিায়ের সাযর্

সািৃিযপূণড।

‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধর ির্াকহর্ি বছািযলাক সম্প্রিা়ে অহভজাি সম্প্রিায়ের কাযছ লাঞ্ছো ও

বিোর হিকার ি়ে। অর্ মােুষ িাযির েযমই সভযিা গযড় ওযঠ। উযপহক্ষি সম্প্রিা়ে মার্ার ঘাম পায়ে

বেযল সভযিার হবহেমডাণ করযলও োমধারী ভদ্র সম্প্রিা়ে িা স্বীকার করযি  া়ে ো।

উদ্দীপযকর েহমকযেহণ প্রবযন্ধ বহণডি বছািযলাক সম্প্রিায়ের মযিাই উযপহক্ষি। িারা বিযির মাহিযি িাড়ভাঙা

খািুহে কযর বস্ত্র উৎপািে করযলও বকাযো মূলযা়েে পা়েহে। আবার প্রবাসীরা হবযিযি হগয়ে বিযি পহরেম

কযর বিযির অর্ডেীহির  াকা স ল রাখযলও িাযির ভাযগযর  াকা বঘাযর ো। েযল সমাযজর কাছ বর্যক

উযপক্ষা ও অবমূলযা়েযের হিক বর্যক উদ্দীপযকর এই েহমকযেহণ প্রবযন্ধ বহণডি বছািযলাক সম্প্রিায়েরই

প্রহিরূপ।

ঘ) উদ্দীপযকর েহমক বেহণর ভাযগযর  াকা ঘুরাযি কাজী েজরুল ইসলাযমর পরামিড কিিা কাযডকর িা ‘উযপহক্ষি
িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধর আযলাযক হবযেষণ কযরা।

‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধ কাজী েজরুল ইসলাম বয সামযবািী বিি গড়ার পরামিড হিয়েযছে িা
উদ্দীপযকর েহমকযেহণর ভাযগযর  াকা বঘারাযি যযর্ি কাযডকর িযব।
একহি বিযির সুখ ও সমৃহদ্ধ আে়েযের বক্ষযত্র বছাি-বড়, উেঁ ু-হে ু, ধমডী়ে ও জাহিগি হবযভি িূর করা
আবিযক। বকেো অহভজািযির বকাযো পরামিড বাস্তবা়েে করযি উযপহক্ষি িহক্তর প্রয়োজে। আর এজেয এই
িুই বেহণ যহি সমাজ গঠযে কােঁযধ কােঁধ হমহলয়ে কাজ কযর িািযল একহি বিি দ্রুি উন্ন়েযের দ্বারপ্রাযন্ত
বপৌঁছযব। িাই কাজী েজরুল ইসলাম িােঁর প্রবযন্ধ বছাি-বড় হবযভি িূর করার পরামিড হিয়েযছে।
উদ্দীপযক েহমক বেহণ বিযির অর্ডেীহির  াকা স ল রাখযলও িাযির ভাযগযর  াকা বঘাযর ো। িারা প্রহিহে়েি
সামাহজকভাযব অবজ্ঞা ও অবযিলার হিকার িয়ে আসযছ অর্ এগুযলা িাযির প্রাপয ে়ে। কারণ িারা িাড়ভাঙা
খািুহের মাধযযম বিযির অর্ডেীহিযি অবিাে রাখযছ। এযক্ষযত্র আমাযির প্রহিহষ্ঠি সমাজই িাযির অবযিলা
কযর আসযছ। উদ্দীপযকর এসব েহমকযির ভাযগযর  াকা বঘারাযি সামযবািী সমাজ আবিযক। সমাযজ িাযির
মযডািা প্রহিষ্ঠার জেয ধেী-গহরব, উেঁ ু-হে ু হবযভি িূর করা প্রয়োজে। আর ‘উযপহক্ষি িহক্তর উযদ্বাধে’ প্রবযন্ধ
বলখক বসই পরামিডই হিয়েযছে। বলখযকর এই পরামিড যহি আমরা কাযজ লাগাযি পাহর িািযল আমাযির
সমাজ ও রাষ্ট্রী়ে জীবযে সুখ ও সমৃহদ্ধ হবরাজ করযব।
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হিক্ষা ও মেুষযত্ব

িাহরদ্র পহরবাযরর সন্তাে ইউসুে িােঁর িূর সম্পযকডর আত্মী়ে ও়োযজর ব ৌধুরীর বাসা়ে বর্যক পড়াশুো কযর।
ব ৌধুরী সাযিযবর হবিাল বযবসা, হবিাল আহভজািয। প্রযিযক সন্তাযের োযম বযাাংযক বকাহি বকাহি িাকা
হর্যপাহজি। িাহম গাহড় ছাড়া সাধারণ বকাে গাহড়যি িারা  যড়ই ো। বনু্ধ-আড্ডা-গাে-ক্লাব-পাহিড এসব হেয়ে
িাযির হিেরাহত্র। ঊধ্বডিে কমডকিডাযির িাি কযর ব ৌধুরী সাযিব িার এসব হঠক রাযখে। প্রর্ম প্রর্ম
ইউসুে এসব বিযখ হবহস্মি িযিা। এখে সয়ে বগযছ। বস িার মি হবেহবিযাল়ে আর পড়াযলখা হেয়ে বযস্ত
র্াযক। ব ৌধুরীযির বকােহকছুই ওযক আকৃি কযর ো, বরাং ভাযব মােুষ এমে ি়ে বকে?

[যযিার ববার্ড-‘২০১৭]

উত্তর 

ক) "কু্ষৎ হপপাসা"- িযব্দর অর্ড হক?

খ) 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর 'ওপর বর্যক িাে' বলযি বলখক হক বুহেয়েযছে?

গ) উদ্দীপযকর ইউসুযের মােহসকিা আমাযির 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর বকাে হিকহিযক স্মরণ কহরয়ে বি়ে।

বযাখযা কযরা।

ঘ) ব ৌধুরী সাযিযবর মি বলাকযির জেয ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর বমািাযির বিাযসে ব ৌধুরী হক বািডা

হিয়েযছে? হবযেষণ কযরা।

ক) "কু্ষৎ হপপাসা"- িযব্দর অর্ড হক?

খ) 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর 'ওপর বর্যক িাে' বলযি বলখক হক বুহেয়েযছে?

কু্ষৎহপপাসা িযব্দর অর্ড িযলা কু্ষধা ও িৃষ্ণা।

‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধ 'ওপর বর্যক িাে' বলযি বলখক হিক্ষাযক বুহেয়েযছে।

প্রবযন্ধ বলখক মােুযষর জীবেযক বিািলা ঘযরর সাযর্ িুলো কযরযছে। এর উপযরর িলা়ে মেুষযত্ব আর

হেয র িলা়ে র্াযক জীবসত্তা। মেুষযযত্বর ঘযর বযি সািাযয কযর হিক্ষা। এই হিক্ষা ওপর বর্যক মােুষযক

বিযে মেুষাযক মেুষযযত্বর ঘযর হেয়ে যা়ে। আর এ হবষ়েহি ববাোযিই বলখক প্রযশ্নাক্ত কর্াহি বযলযছে।
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গ) উদ্দীপযকর ইউসুযের মােহসকিা আমাযির 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর বকাে হিকহি বক স্মরণ কহরয়ে?
বি়ে বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযকর ইউসুযের মােহসকিা আমাযির "হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধ বহণডি হিক্ষার আসল কাজ ির্া

মেুষযত্বযবাযধর হিকযক স্মরণ কহরয়ে বি়ে।

হিক্ষার আসল কাজ িযলা মেুষযত্বযবাধ সৃহি। যার মাযে মেুষযত্বযবাধ র্াযক বস কখযো বলাযভর োেঁযি ধরা

বি়ে ো। বকেো বস জাযে লাযভর েযল মােুযষর আহত্মক মৃিুয ঘযি। এযি মােুষ অেুভূহির জগযি েিুর

িয়ে পযড়।

উদ্দীপযকর ইউসুযের মাযে আমরা মেুষযত্বযবাযধর জাগরণ বিখযি পাই। িার কাযছ হবলাস-বযসে আর

উমত্তিার িািছাহে র্াকযলও বস িাযি সাড়া বি়ে ো। বকেো বস হিক্ষার মাধযযম বুেযি বপযরযছ বয

জীবসত্তার  াহিিা পূরণই জীবযের মূল উযদ্দিয ে়ে। এযক্ষযত্র হিক্ষা ইউসুযের অন্তযরর বযাপার িয়ে উযঠযছ।

মেুষযযত্বর আহ্বাযে সাড়া বিও়োর কারযণই ইউসুে সুযযাগ র্াকা সযেও বলাযভর োেঁযি পা বাড়া়ে ো।

ঘ) ব ৌধুরী সাযিযবর মি বলাকযির জেয হিক্ষা ও মেুষযত্ব প্রবযন্ধর বমািাযির বিাযসে ব ৌধুরী হক বািডা
হিয়েযছে? হবযেষণ কযরা।

উদ্দীপযকর ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাকযির জেয "হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধ বলখক বযলযছে, িারা অর্ড ন্তার
হেগযড় বহন্দ। অর্ডসাধোই জীবেসাধো ে়ে। শুধু অযর্ডর বমাযি ছুিযল জীবযের উযদ্দিয সেল ি়ে ো।
অর্ডহ ন্তার হেগড় বর্যক মুক্ত িযি পারযলই মােুযষর মাযে বকবল মেুষযত্বযবাধ জাগরণ ঘযি।
উদ্দীপযকর ব ৌধুরী সাযিবযক বিখা যা়ে অর্ডসাধো়ে মত্ত র্াকযি। িার বক্ষযত্র হিক্ষার অপ্রয়োজযের হিকহি
অেুপহিি। অর্ হিক্ষার অপ্রয়োজযের হিকহিই বেষ্ঠ হিক। এই অপ্রয়োজযের হিকহি িযলা মেুষযত্ব। ব ৌধুরী
সাযিযবর বক্ষযত্র এই মেুষযত্বযবাযধর বকাযো লক্ষণ প্রকাি পা়ে ো। িার মযিা মােহসকিার বলাযকরা একসম়ে
অেুভূহির জগযি েিুর িয়ে পযড়।
উদ্দীপযকর ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাযকরা মেুষযযত্বর আিবাযে সাড়া হিযি পাযরহে। 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব'
প্রবযন্ধ ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাকযির সম্পযকড বলখক বযলযছে হিক্ষা িাযির বাইযরর বযাপার। আর হিক্ষা
যাযির অন্তযরর বযাপার িয়ে উঠযি পাযরহে িাযির আহত্মক মৃিুয ঘযি। অেুভূহির জগৎ িাযির িূেয। হিক্ষার
আসল কাজ বয মেুষযত্বযবাধ সৃহি িা ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাকযির বক্ষযত্র অন্তুঃসারিূেয িয়ে পযড়।
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হিক্ষা ও মেুষযত্ব

১ জুলাই, ২০১৬ ঢাকার গুলিাযে িহল আহিডজাে ববকাহর এডে বরসু্টযরযে একিল হিহক্ষি হবপর্গামী যুবক
েৃিাংস িামলা  াহলয়ে বিহি-হবযিহি সি ২২ জে মােুষযক হেমডমভাযব িিযা কযরযছ। এহি এ বিযির
ইহিিাযস একহি জঘেযিম ঘিো।

[ ট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক) হিক্ষার বেষ্ঠ হিক বকােহি?

খ) অর্ড সাধোই জীবে সাধো ে়ে- বযাখযা কযরা।

গ) উদ্দীপযক উযেহখি যুবকযির মযধয হিক্ষা ও মেুষযত্ব প্রবযন্ধর বহণডি হিক্ষার বকাে হিকহি অেুপহিি? বণডো 

কযরা।

ঘ) উদ্দীপযক উযেহখি ঘিো 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর বলখযকর প্রিযািার হবপরীি- মূলযা়েে কযরা।

CHITTAGONG BOARD

ক) হিক্ষার বেষ্ঠ হিক বকােহি?

খ) অর্ড সাধোই জীবে সাধো ে়ে- বযাখযা কযরা।

হিক্ষার অপ্রয়োজেী়ে হিক ই বেষ্ঠ।

জীবে হক কযর উপযভাগ করযি ি়ে, মােহবক কযর িুলযি ি়ে িা ো জােযল অর্ড সাধো বযর্ড।

অর্ড সাধযের মাধযযম মােুষ জীবে ধারে কযর ববেঁয র্াকযলও িা মােুযষর মেুষত্ব বক পূণড কযর িুলযি

সম্ভবপর ি়ে ো। িাই প্রয়োজে হিক্ষার। বকেো হিক্ষা মােুষযক বিখা়ে হক কযর জীবেযক উপযভাগ করযি

ি়ে। জীবযের রূপ রস বক ব ো যা়ে একমাত্র প্রকৃি হিক্ষার মাধযযম। িাই অর্ড সাধো জীবে সাধো ে়ে।
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গ) উদ্দীপযক উযেহখি যুবকযির মযধয ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর বহণডি হিক্ষার বকাে হিকহি অেুপহিি?
বণডো কযরা।

উদ্দীপযক উযেহখি যুবকযির মযধয হিক্ষার অপ্রয়োজেী়ে হিক মেুষযত্ব ও মূলযযবাধ সৃহি অেুপহিি।

মােবজীবযের িুইহি সত্তা জীবেসত্তা আর মােবসো। হিক্ষার মাধযযম মােবসত্তা মােুযষর মূলযযবাধ জাগ্রি

কযর। হিক্ষার আসল কাজ িযচ্ছ মােুষযক মেুষযযত্বর সযে পহর ়ে কহরয়ে বিও়ো। মােহবক মূলযযবাযধর

অভাযব মােুষ অমােহবক ও কােজ্ঞােিীে কাজ কযর বযস। মােব জীবযে মূলযযবাযধর ইহিবা ক ও বেহিবা ক

হিযক ইহেি প্রিাে করা িয়েযছ এই প্রবযন্ধ।

উদ্দীপযক হিক্ষার মেুষযত্বযবাধ ও মূলযযবাযধর হবপরীি কমডকাে সাংঘহিি িয়েযছ। গুলিাযের িহল আহিডজাে

ববকাহর এডে বরসু্টযরযে একিল হিহক্ষি হবপর্গামী যুবক েৃিাংস িামলা  াহলয়ে ২২ জে মােুষযক হেমডমভাযব

িিযা কযর। ইহিিাযস এমে জঘেযিম িিযা ঘিো সাংঘহিি ি়ে হিক্ষা ও মেুষযত্ব প্রবযন্ধর আযলাহ ি হিক্ষার

মূলযযবাধ সৃহির হিকহি অেুপহিি র্াকার কারযণ। জীবে সত্তার বিীভূি িয়ে হিহক্ষি যুবকরা হবপর্গামী

িয়েযছ।

ঘ) উদ্দীপযক উযেহখি ঘিো 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর বলখযকর প্রিযািার হবপরীি- মূলযা়েে কযরা।

বলখযকর প্রিযািা হিক্ষার মাধযযম মােবসত্তা মেুষযযত্বর জাগরে ঘিাযো। উদ্দীপযক বলখযকর প্রিযািার হবপরীি

হিক্ষার প্রয়োজেী়ে হিক অর্ডহ ন্তা বা স্বার্ডপরিার হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ।

হিক্ষার িুহি হিক আযছ। প্রয়োজেী়ে হিক ও অপ্রয়োজেী়ে হিক। প্রয়োজেী়ে হিক জীবেসত্তা স্বার্ডপরিা ও

বভাগবািী হ ন্তা ব িো। আযরা প্রয়োজেী়ে হিক মেুষযত্বযবাযধর উিীহবি িয়ে জীবেযক উপযভাগ করা ও

অেুভূহি ও কল্পোর রস আস্বািে করা।

উদ্দীপযকর বলখযকর প্রিযািার হবপরীি জীবেসত্তা স্বার্ডপরিার হিকহি সাংঘহিি িয়েযছ। হিহক্ষি যুবকরা অর্ড

হ ন্তা বা স্বার্ডপরিা হেমহিি িয়ে হবপর্গামী িয়ে পযরযছ। িারা হেহবড াযর মােুষ িিযা কযর ইহিিাযসর

জঘেযিম অপরাধ কযরযছ। হিক্ষা ও মেুষযত্ব প্রবযন্ধর বলখক মােহবকিা, মেুষযত্বযবাধ ও মূলযযবাযধর প্রহিষ্ঠার

ব িা কযরযছ , যা হিক্ষার বেষ্ঠহিক ও অপ্রয়োজেী়ে হিক।

হিক্ষার অপ্রয়োজেী়ে' হিযকর বেষ্ঠ উপািাে মােবিা ও মূলযযবাযধর হবপরীি কাজহি সাংঘহিি কযরযছ

উদ্দীপযকর হিহক্ষি হবপর্গামী যুবযকরা। িারা জীবে সত্তার বভাগবািী ব িো়ে হেমহিি িয়ে প্রবন্ধ বলখযকর

প্রিযািার হবপরীি অপকমড কযরযছ। িাই উদ্দীপযক উযেহখি ঘিো হিক্ষা ও মেুষযত্ব প্রবযন্ধর বলখযকর

হবপরীি- মন্তবযহি যর্ার্ড।
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একাত্তযরর হিেগুহল

১৯৭১ সাযল মুহক্তযুযদ্ধ ভ়োবি হিেগুযলাযি এযিযির অযেযকই মা মাহির সাযর্  রম ববইমাহে কযর িাোিার
পাহকস্তাহেযির পক্ষ বে়ে। হকন্তু এযিযির মুহক্তপাগল বীর বযাদ্ধারা অেযায়ের কাযছ বকাযো আযপাষ কযর হে।
এমেহক হেযজর আপে জেযক বােঁ াযিও িাোিারযির সামযে মার্া েি কযরহে।

[ ট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক. বজোযরল হে়োহজ কি জে বসেয হেয়ে আত্মসমপডণ কযর?

খ. স্বাধীে বাাংলা ববিার বকযের হিল্পী ছদ্মোম বযবিার করি বকে?

গ. উদ্দীপযকর মুহক্তযযাদ্ধাযির সাযর্ 'একাত্তযরর হিেগুযলা' র ো িহরে সাযিব এর সািৃিয বযাখযা কর।

ঘ. উদ্দীপযক বহণডি মুহক্তযযাদ্ধাযির কাযডিম 'একাত্তযরর হিেগুহল' র োর সমগ্র ভাবযক ধারণ কযর হক? যুহক্ত

িাও।

ক) বজোযরল হে়োহজ কি জে বসেয হেয়ে আত্মসমপডণ কযর?

খ) স্বাধীে বাাংলা ববিার বকযের হিল্পী ছদ্মোম বযবিার করি বকে? 

বজোযরল হে়োজী ৯০ িাজার বসেয হেয়ে আত্মসমপডণ কযরে।

হেযজর এবাং পহরবাযরর হেরাপত্তার স্বাযর্ডই স্বাধীে বাাংলা ববিার বকযের হিল্পী ছদ্মোম বযবিার করযিে।

১৯৭১ সাযল মুহক্তযুযদ্ধর হিেগুহলযি মুহক্তযযাদ্ধা ও বিিবাসীযক অেুযপ্ররণা বিও়োর জেয স্বাধীে বাাংলা

ববিার বকযের োযম একহি বরহর্ও বস্টিে  ালু করা ি়ে। এযিযির হিল্পী- কহব- সাহিহিযক-

আবৃহত্তকারসি সাাংসৃ্কহিক অেযের অযেযকই বসখাযে অাংিগ্রিণ কযরে। িযব িারা আসল পহর ়ে ো হিয়ে

ছদ্মোম বযবিার করযিে। পাহকস্তাহে সামহরক জান্তার ব াযখ ধুযলা হিযি এবাং হেরাপত্তার খাহিযর িারা

ছদ্মোম বযবিার করযিে।
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গ) উদ্দীপযকর মুহক্তযযাদ্ধাযির সাযর্ 'একাত্তযরর হিেগুযলা' র ো িহরে সাযিব এর সািৃিয বযাখযা কর।

িত্রুবাহিেী সযে আযপাষ ো করার হিক বর্যক গযল্পর িহরে সাযিব উদ্দীপযকর মুহক্তযযাদ্ধাযির সাযর্

সািৃিযপূণড।

১৯৭১ সাযল এ বিযির মুহক্তযুদ্ধ সাংগহঠি িয়েহছল। এ যুযদ্ধ মুহক্তকামী জেিা সীমািীে হেযডািযের হিকার

িয়েও িাোিার বাহিেীর সযে আযপাষ কযরেহে। অসাংখয হপ্র়েজে িাহরয়ে ও প্রাণপণ লড়াই কযর স্বযিযির

স্বাধীেিা হেহশ্চি কযরযছে। এমে সিয কাহিেী অবিারণা করা িয়েযছ 'একাত্তযরর হিেগুহল' র ো়ে।

উদ্দীপযক একাত্তযরর মুহক্তযুযদ্ধর হিেগুযলাযি এযিযির মুহক্তপাগল বীর বযাদ্ধারা িাোিারযির অেযায়ের কাযছ

বকাে আযপাষ কযরেহে, এমেহক হেযজযির আপেজেযির বােঁ াযিও িাোিারযির সামযে মার্া েি কযরহে।

'একাত্তযরর হিেগুহল' র ো়ে িরীে সাযিযবও হেজ পুত্র বীর মুহক্তযযাদ্ধা রুহম বক বােঁ াযোর জেয িাযির সযে

আযপাষ কযরেহে। িাযির সামযে মার্া েি কযরেহে। বিিযপ্রযমর জেয হেযজর আপে জেযক উৎসগড করার

হিক বর্যক উদ্দীপযকর মুহক্তযযাদ্ধাযির সাযর্ 'একাত্তযরর হিেগুহল' গযল্পর িরীে সাযিযবর বাস্তব সািৃিয েুযি

উযঠযছ।
ঘ) উদ্দীপযক বহণডি মুহক্তযযাদ্ধাযির কাযডিম 'একাত্তযরর হিেগুহল' র োর সমগ্র ভাবযক ধারণ কযর হক? যুহক্ত
িাও।
একাত্তযর মুহক্তযুযদ্ধ বিিযপ্রম ও আত্মিযাযগর বাস্তব িৃিান্ত িাপযের হিক বর্যক উদ্দীপযক বহণডি মুহক্তযযাদ্ধাযির
কাযডিম 'একাত্তযরর হিেগুহল' র োর সমগ্র ভাবযি ধারণ কযর।
একাত্তযরর মুহক্তযুদ্ধ এযিযির মুহক্তকামী জেিার অপহরসীম বিিযপ্রযমর উজ্জ্বল িৃিান্ত। স্বাধীেিাযক অজডে
করার জেয বীর বাোলী সীমািীে িযাগ স্বীকার কযরযছ। িাোিার বির অেযা়ে কাযজ বকােরুপ আপস
কযরেহে। এমে হ ত্র 'একাত্তযরর হিেগুহল' র ো়ে হ হত্রি িয়েযছ।
উদ্দীপযক একাত্তযরর মুহক্তযযাদ্ধাযির কাযডিযমর প্রসযে বলা িয়েযছ,এযিযির মুহক্তপাগল বীর মুহক্তযযাদ্ধারা
িাোিার বাহিেীর  রম অেযা়ে হেযডািযের কাযছ বকাে রূপ কযরহে। এমেহক হেযজযির আপেজেযক বােঁ াযিও
িাোিারযির সামযে মার্া েি কযরহে। একাত্তযরর হিেগুহল র ো়ে ও এমে বিি বপ্রম আত্মিযাযগর ভাবা রণ
প্রকাহিি িয়েযছ। বগহরলা মুহক্তযযাদ্ধা হেযজর জীবে বাহজ বরযখ িত্রুযির সযে লড়াই কযরযছে।যলহখকা ও
বলহখকা স্বামী হেযজর জীবযের েুেঁহক হেয়ে মুহক্তযযাদ্ধাযির হবহভন্নভাযব সিা়েিা কযরযছে। এমেহক হেযজর
প্রাযণর িুকযরা বছযল রুহমযক বিি মুহক্তর জেয উৎসগড কযরযছে।
একাত্তযরর হিেগুহল র ো়ে মুহক্তযযাদ্ধাযির ও বলহখকার আত্মিযাযগর মাধযযম বিিযপ্রযমর বয ভাবধারা
পহরলহক্ষি িয়েযছ, উদ্দীপযক মুহক্তযযাদ্ধাযির হেুঃস্বার্ড বিিযপ্রমী কাযডিযম বসই ভাবধারার ই পহরসু্ফিে িয়েযছ।
িাই বলা যা়ে,উদ্দীপযক বহণডি মুহক্তযযাদ্ধাযির কাযডিম 'একাত্তযরর হিেগুহল' র োর সমগ্রভাবযক বাস্তযব অযর্ড
পুযরাপুহর ধারণ কযর।
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মােুষ

পৃহর্বীর সমুি়ে হেজ পহরজে।
সযন্তাযষর হসাংিাসযে বাস কযর মে।।
আত্মার সহিি সব সমিুলয গযণ।

মািাহপিা জ্ঞাহি ভাই বভি োহি মযে। । [ ট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক, আজাহর িযব্দর অর্ড কী?

খ, "ঐ মহন্দর পূজারীর, িা়ে বিবিা, বিামার ে়ে।" বযাখযা কর। 

গ. উদ্দীপযক মােুষ কহবিার বয হিকহি েুযি উযঠযছ িা বণডো কর। 

ঘ, উদ্দীপকহি মােুষ কহবিার সমগ্রভাবযক প্রকাি কযর ো- মন্তবযহি হবযেষণ কর।

ক) আজাহর িযব্দর অর্ড কী?

খ) "ঐ মহন্দর পূজারীর, িা়ে বিবিা, বিামার ে়ে।" বযাখযা কর

আজাহর িযব্দর অর্ড রূি, বযহর্ি।

হেযজর এবাং পহরবাযরর হেরাপত্তার স্বাযর্ডই স্বাধীে বাাংলা ববিার বকযের হিল্পী ছদ্মোম বযবিার করযিে।

মহন্দর আরাধোর িল, বযখাযে সব মােুষ আরাধো করার অহধকার রাযখ। হকন্তু মােুষ কহবিা়ে কাজী

েজরুল ইসলাম বিহখয়েযছে আজযকর হিযের ধমডযপিাজীবীযির বিৌরাযত্ময মহন্দর বকবল পুযরাহিিযির িয়ে

উযঠযছ। বসখাযে অভুক্ত পহর্যকর বকাযো আে়ে বেই। িাই অভুক্ত পহর্ক মহন্দর বর্যক হবিাহড়ি িয়ে বখি

কযর বযলযছ- "ঐ মহন্দর পূজারীর, িা়ে বিবিা, বিামার ে়ে ।"
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গ) উদ্দীপযক মােুষ কহবিার বয হিকহি েুযি উযঠযছ িা বণডো কর।

উদ্দীপকহিযি মােুষ' কহবিার মােুযষ মােুযষ বভি-ববষমযিীেিার হিকহি েুযি উযঠযছ।

মােুযষ মােুযষ বকাযো বভিাযভি বেই। বয বভিাযভি আমরা সমাযজ,রাযষ্ট্র অেুধাবে কহর িা কৃহত্রম।

একযেহণর মােুষ হেযজযির সুহবধাযর্ড এই কৃহত্রম জাি, বগাত্র, বণডযভি বিহর কযরযছ।

মােুষ কহবিা়ে উযঠ আসা প্রসে িযলা, মােুযষর ব য়ে বড় হকছু বেই। এই মােুযষর মাযে বেই বকাযো

বভিাযভি বিি- কাল- পাত্রযভযি এ মােব জাহির প্রযিযকহি সত্তাই এক ও অহভন্ন। িারা সকযলই সকযলর

জ্ঞাহি। উদ্দীপযকও 'মােুষ' কহবিার এ বক্তবযই এযসযছ। পৃহর্বীর সব মােুষ এযক-অপযরর পহরজে। সব

মােুষ একই আত্মার সমিুলয। মািা-হপিা-ভাই এর মিা সব মােুষ এক ও অহভন্ন। মােুযষ মােুযষ

বভিাযভিিীেিার হিকহিই উদ্দীপক ও 'মােুষ' কহবিা়ে সমান্তরালভাযব েুযঠ উযঠযছ।

ঘ) উদ্দীপকহি মােুষ কহবিার সমগ্রভাবযক প্রকাি কযর ো- মন্তবযহি হবযেষণ কর।

'মােুষ' কহবিা়ে উপিাহপি মােবসৃি বভি-ববষযমযর অমােহবক হ ত্র এবাং অমােহবকিার প্রহিবাযি ঐকয ও

সামযবাি প্রহিষ্ঠার সমগ্র ভাবহি উদ্দীপযক প্রকাহিি ি়েহে।

পৃহর্বীযি সবহকছুর উযধ্বড মােুযষর অবিাে। অর্ অযেক হৃি়েিীে মােুষ হেরন্ন- অসিা়েযক সামর্ডয র্াকার

পযরও অন্ন িাে কযর ো। উেঁ ু-হে ুর ববষমযেীহিযি মােুষযক ঘৃণা কযর।

উদ্দীপযক বলা িয়েযছ, পৃহর্বীর সব মােুষ আত্মী়ে-পহরজযের মযিা। কহব সব মােুষযক মািা-হপিা-আপে

ভাইয়ের মযিা মযে কযরে। মােুযষ মােুযষ বকাযো বভি মাযেে ো। মােবসমাযজর বভিেীহি ও এর হবরুযদ্ধ

প্রহিবাযির বকাযো উচ্চারণ উদ্দীপযক বেই। 'মােুষ' কহবিা়ে বভি-ববষযমযর মযিা হেষু্ঠর আ রযণর হবরুযদ্ধ

বহলষ্ঠ প্রহিবাি উচ্চাহরি িয়েযছ। মসহজি-মহন্দযর সবার অহধকার প্রহিষ্ঠার কর্া বযল কহব সামযবাি প্রহিষ্ঠার

মূলভাব প্রকাি কযরযছে 'মােুষ' কহবিা়ে।

উদ্দীপযক ইহিবা কভাযব মােুযষ মােুযষ বভিাযভিিীেিার মযোভাব বযক্ত িয়েযছ। সমাযজ হবরাহজি বভি-

ববষযমযর মযিা বেহিবা ক হিযকর বকাযো প্রহিবাি এখাযে উচ্চাহরি ি়েহে। অসাযমযর অবসাযে সাময প্রহিষ্ঠার

ভাবধারা উদ্দীপযক প্রকাহিি ি়েহে বযল উদ্দীপকহি মােুষ কহবিার সমগ্রভাবযক প্রকাি কযর ো। প্রযশ্নাক্ত

এমে মন্তবয যর্ার্ড।
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মােুষ

বমারা এক বৃযন্ত িুহি কুসুম হিনু্দ-মুসলমাে
মুসহলম িার ে়েেমহণ হিনু্দ িার প্রাণ!

এক বয আকাি মায়ের বকাযল
বযে রহব-িিী বিাযল,

এক রক্ত বুযকর িযল, এক বস োহড়র িাে। [ ট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক) মােুষ কহবিার উৎস কী?

খ. "ঐ মহন্দর পূজারীর, িা়ে বিবিা, বিামার ে়ে।" বযাখযা কর। 

গ. উদ্দীপযক মােুষ কহবিার বয হিকহি েুযি উযঠযছ িা বণডো কর। 

ঘ. উদ্দীপকহি মােুষ কহবিার সমগ্রভাবযক প্রকাি কযর ো- মন্তবযহি হবযেষণ কর।

ক) মােুষ কহবিার উৎস কী?

খ) "ঐ মহন্দর পূজারীর, িা়ে বিবিা, বিামার ে়ে।" বযাখযা কর

মােুষ কহবিাহির উৎস ‘সামযবািী’ কাবযগ্রি।

হেযজর এবাং পহরবাযরর হেরাপত্তার স্বাযর্ডই স্বাধীে বাাংলা ববিার বকযের হিল্পী ছদ্মোম বযবিার করযিে।

মহন্দর আরাধোর িল, বযখাযে সব মােুষ আরাধো করার অহধকার রাযখ। হকন্তু মােুষ কহবিা়ে কাজী

েজরুল ইসলাম বিহখয়েযছে আজযকর হিযের ধমডযপিাজীবীযির বিৌরাযত্ময মহন্দর বকবল পুযরাহিিযির িয়ে

উযঠযছ। বসখাযে অভুক্ত পহর্যকর বকাযো আে়ে বেই। িাই অভুক্ত পহর্ক মহন্দর বর্যক হবিাহড়ি িয়ে বখি

কযর বযলযছ- "ঐ মহন্দর পূজারীর, িা়ে বিবিা, বিামার ে়ে ।"
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গ) উদ্দীপযক মােুষ কহবিার বয হিকহি েুযি উযঠযছ িা বণডো কর।

উদ্দীপযকর ভাবোর সাযর্ 'মােুষ' কহবিার সামযবাযির হিকহিযি ববসািৃিয রয়েযছ।

পৃহর্বীযি োো বণড, ধমড, বগাত্র র্াকযলও সবহকছুর উযধ্বড।

উদ্দীপযক কহব সাযমযর কর্া বযলযছে। হিহে মােুযষ মােুযষ বকাযো বভিাযভি কযরেহে। হিহে হিনু্দ-

মুসলমােযক পািাপাহি এক বৃযন্ত িুহি েুল হিযসযব কল্পো কযরযছে মুসলমােযক ে়েযের মহণ আর হিনু্দযক

হিহে িার প্রাণ বযলযছে। কহব িােঁর কহবিা়ে হিনু্দ-মুসলমাে িুই জাহিযক এক আকাযির  ে, সূযযডর সাযর্

িুলো কযরযছে। হিহে এযক অপযরর প্রহি বয িাে হবিযমাে বস সম্পযকড আযলা ো কযরযছে। মােুষ কহবিা়ে

কহব বছাি-বড় মােুযষর হবযভি বিহখয়েযছে। কহব মােুযষর প্রহি মােুযষর অেযা়ে হিকহি িুযল ধযরযছে যা

উদ্দীপযকর সাযর্ ববসািৃিযপূণড।

ঘ) উদ্দীপযক মােুষ কহবিার বয হিকহি েুযি উযঠযছ িা বণডো কর।

মােুযষর ব য়ে বয বড় হকছু িযি পাযর ো- এ হবষ়েহিই উদ্দীপক এবাং 'মােুষ' কহবিার মূল প্রহিপািয হবষ়ে।

মােুযষ মােুযষ বকাযো বভিাযভি বেই। বয বভিাযভি আমরা অেুধাবে কহর িা কৃহত্রম। 'মােুষ' কহবিা়ে কহব

সাযমযর জ়েগাে বগয়েযছে। হিহে িােঁর কহবিাহিযি মােবিা ও সামযবাযির প্রহিেলে ঘহিয়েযছে।

উদ্দীপযক কহব িােঁর অসাম্প্রিাহ়েক ব িোর হবকাি ঘহিয়েযছে। হিনু্দ- মুসলমাযের মযধয বয বকাযো পার্ডকয

িযি পাযর ো, হিহে বস হবষ়েহি িুযল ধযরযছে। মােুযষ মােুযষ বকাযো বভিাযভি িযি পাযর ো, মােুযষর

বকাযো জাি বেই। মােুযষর জাি একিাই। 'মােুষ' কহবিা়ে কহব মােুযষর জ়েগাে কযরযছে। কহব সামযবাযির

কর্াই কহবিাহিযি িুযল ধযরযছে। স্রিা বিি-কাল-পাত্র ভযি মােুযষ মােুযষ বকাযো বভি কযরে ো। সব

মােুযষর সাযর্ িােঁর সম্পকড সমাে।

মােুষ' কহবিা়ে কহব বযলযছে, মােুযষর ব য়ে বড় হকছু িযি পাযর ো। মােবধমডই বড় ধমড, অেয ধমড ে়ে।

উদ্দীপযকও সাময ও মােবিার কর্া, বলা িয়েযছ। িাই বলা যা়ে, উদ্দীপযকর ব িোই 'মােুষ' কহবিার মূল

প্রহিপািয।
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বিামাযক পাও়োর জেয বি স্বাধীেিা

পাহকস্তাে রাযষ্ট্রর সৃহিযি বাঙাহলর অবিাে অপহরসীম । হিহিি ভারি বর্যক স্বাধীেিা প্রাহপ্তর পর ২৪ বছর

ধযর অকৃিজ্ঞ পাহকস্তাহে িাসকবগড আমাযিরযক হেষু্ঠরভাযব িাসে কযরযছ---- বিাষে কযরযছ। পহরযিযষ

িহক্ত হিয়ে, সাংগ্রাম কযর অগহণি িহিযির িপ্ত খুযে অহঙ্কি িয়েযছ লাল সবুযজর পিাকা।
[ ট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক. অধীর আগ্রযি সবাই বযস আযছ কীযসর প্রিীক্ষা়ে?

খ. জলপাই রযঙর িযাঙ্কযক িােযবর সাযর্ িুলো করা িয়েযছ বকে?
গ. ‘বিামাযক পাও়োর জযেয, বি স্বাধীেিা’ কহবিার বয ভাবহি উদ্দীপযক েুযি উযঠযছ িা বযাখা কর।
ঘ. উদ্দীপকহি ‘বিামাযক পাও়োর জেয, বি স্বাধীেিা’ কহবিার আাংহিক প্রহিেলে মাত্র---- মন্তবযহির যর্ার্ডিা

যা াই কযরা।

ক. অধীর আগ্রযি সবাই বযস আযছ কীযসর প্রিীক্ষা়ে?

খ. জলপাই রযঙর িযাঙ্কযক িােযবর সাযর্ িুলো করা িয়েযছ বকে?

অধীর আগ্রযি সবাই বযস আযছ স্বাধীেিার প্রিীক্ষা়ে।

হেমডমিা ও ভ়োবি ঘিোর জম হিয়েযছ জলপাই রযঙর িযাঙ্ক; িাই িাযক িােযবর সাযর্ িুলো করা

িয়েযছ।

১৯৭১ সাযলর মুহক্তযুদ্ধকাযল পাহকস্তাহে বাহিেীর অেযিম যযদ্ধাস্ত্র হছল জলপাই রযঙর িযাঙ্ক। িিযরর বুযক

িব্দ কযর িযাঙ্ক এর আগমেযক কহব িােযবর হ ৎকাযরর সযে িুলো কযরযছে। এই িযাঙ্ক এর সািাযযয

পাহকস্তাহে বাহিেী লেভে কযরযছ বাাংলার জীবে ও জেপি –রূপকর্া়ে বিিয-িােবযক আমরা এ ভূহমকা়ে

বিহখ। িাই কহব জলপাই রযঙর িযাঙ্কযক িােযবর সাযর্ িুলো কযরযছে।
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গ. ‘বিামাযক পাও়োর জযেয, বি স্বাধীেিা’ কহবিার বয ভাবহি উদ্দীপযক েুযি উযঠযছ িা বযাখা কর।

‘বিামাযক পাও়োর জযেয, বি স্বাধীেিা’ কহবিার স্বাধীেিা অজডযে সাংগ্রাযমর ভাবহি উদ্দীপযক েুযি উযঠযছ।

স্বাধীেিা মােুযষর জমগি অহধকার িযলও পাহকস্তাহে িাসকযগাষ্ঠী বাঙাহলর স্বাধীেিাযক সমূ্পণডভাযব িরণ

কযরহছল। এই স্বাধীেিা অজডযের জেয ১৯৭১ সাযল আপামর বাঙাহল মুহক্তযুযদ্ধ োেঁহপয়ে পযড়হছল। যুদ্ধকাযল

বহু হেরীি বাঙাহলযক িিযা করএ পাহকস্তাহে বসেযরা; হকন্তু িাযি বাঙাহলর মযে স্বাধীেিার আকাঙ্খা হবনু্দমাত্র

েসযাৎ ি়েহে।বরাং ধ্বাংযসর মযধয িােঁহড়য়েও িারা স্বাধীেিার স্বপ্নযক সমুন্নি বরযখযছ।

উদ্দীপযক বলা িয়েযছ, পাহকস্তাহে রাষ্ট্র সৃহিযি বাঙাহলর অবিাে অপহরসীম; হকন্তু বাঙাহলরা বকাযোহিেই

িাযির কমডকাযের স্বীকৃহি পা়েহে।বরাং বাঙাহলর স্বাধীেিাযক িরণ কযর িীঘড ২৪ বছর পাহকস্তাে এ জাহির

ওপর বিাষণকাযড  াহলয়েযছ।অবযিযষ সাংগ্রাম কযর অগহণি িহিযির িযাযগর হবহেময়ে এ রাযষ্ট্রর জম

িয়েযছ।উদ্দীপযকর এ হবষ়ে পযডাযলা ো়ে িাই বলব, বসখাযে আযলা য কহবিার স্বাধীেিা অজডযে সাংগ্রাযমর

ভাবহিই েুযি উযঠযছ।

ঘ. উদ্দীপকহি ‘বিামাযক পাও়োর জেয, বি স্বাধীেিা’ কহবিার আাংহিক প্রহিেলে মাত্র---- মন্তবযহির যর্ার্ডিা
যা াই কযরা।

উদ্দীপকহি ‘বিামাযক পাও়োর জেয, বি স্বাধীেিা’ কহবিার আাংহিক প্রহিেলে মাত্র– মন্তবযহি যর্ার্ড ।

িামসুর রািমাযের এ কহবিা়ে স্বাধীেিার জেয বাঙাহলর িযাগ ও আত্মহেযবিযের কর্া উযঠ এযসযছ। বসই

সযে স্বাধীেিার প্রিযািা়ে বাঙাহলর স্বাহপ্নক হ ন্তার প্রহিেলেও ঘযিযছ এ কহবিা়ে।িযাযগর বসৌযধ আত্মপ্রহিষ্ঠা

কযর বাঙাহল স্বাধীেিা অজডযে প্রিযাগমে কযরযছ। িাই িগ্ধ িয়ে যাও়ো হভযির ওপর িােঁহড়য়েও আযলাহকি

ব াযখ বৃদ্ধ বিখযছ স্বাধীেিার স্বপ্ন।

উদ্দীপযকর বক্তযবয কহবিার আাংহিক সিয উদ্ভাহসি িয়েযছ। বসখাযে বলা িযচ্ছ পাহকস্তাহে রাষ্ট্র সৃহিযি

বাঙাহলর অবিাে অপহরসীম; হকন্তু বাঙাহলরা বকাযোহিেই িাযির কমডকাযের স্বীকৃহি পা়েহে।বরাং বাঙাহলর

স্বাধীেিাযক িরণ কযর িীঘড ২৪ বছর পাহকস্তাে এ জাহির ওপর বিাষণকাযড  াহলয়েযছ।অবযিযষ মুহক্তযুযদ্ধর

মাধযযম সকল বিাষযণর অবসাে ঘহিয়ে বাঙাহল স্বাধীেিা অজডে কযরযছ।

আযলা য কহবিা়ে স্বাধীেিার প্রিযািা়ে বাঙাহলর সাহবডক িযাগ ও আকাঙ্ক্ষার কর্া বযক্ত িয়েযছ। মুহক্তযুদ্ধকাযল

বাঙাহলর অেেয সািহসকিা ও িৃঢ়হ যত্তর কর্াও কহবিা়ে স্পি একই সাযর্ এখাযে রয়েযছ পাকবাহিেীর

োরকী়ে ধ্বাংসলীলা়ে বাাংলার ধ্বাংসপ্রাপ্ত জেজীবযের কর্া। এযক্ষযত্র উদ্দীপযকর বক্তবয একমাহত্রক; িাই বলব,

উদ্দীপকহি কহবিার আাংহিক প্রহিেলে মাত্র।
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বহিপীর

মািৃিারা হেেু  া ার বাহড়যি বযড়া ি়ে।  া ী হেেুযক ববাো মযে কযর। ভাযব বকােরকযম পাত্রি করযি
পারযলই ি়ে। অবযিযষ  া ী সহিযের সাংসাযর এক বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে বি়ে হেেুযক। জীবেসয িে হেেু এ
হবয়ে বমযে ো হেয়ে একহিে বাহড় বছযড় অজাোর উযদ্দযিয পাহড় জমা়ে।

[ ট্টগ্রাম ববার্ড-২০১৭] 

উত্তর 

ক. ‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল কি ?

খ. িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছল বকে ?

গ. উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযকর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ, িা বযাখযা কযরা।

ঘ. “ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ”। - উহক্তহির সিযিা হেরূপণ কযরা।

ক. ‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল কি ?

খ. িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছল বকে ?

‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল ১৯৬০ সাল।

পহরহিহি হবযব ো কযর বহিপীযরর হবপযির আিঙ্কা়ে িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছযলে।

বহিপীর িাযিরার মা-বাবার সািাযযয িার অমি র্াকা সযেও িাযক হবয়ে কযরে। পরবিডীযি িাযিম আহলর

বজরা়ে পলািক িাযিরার উপহিহি বির বপয়ে িাযক কব্জা করার জেয হিহে িহককুোিযক পুহলি র্াকযি

বযলে। হকন্তু িাযিরার অমযি হবয়ে করা়ে হবপি িযি পাযর বভযব িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর

এযসহছযলে।
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গ. উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযকর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ, িা বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযক বহণডি পাত্রীর ইচ্ছার হবরুযদ্ধ অসম হবয়ের হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ।

‘ বহিপীর ’ োিযকর একহি গুরুত্বপূণড  হরত্র হকযিারী িাযিরা। বাবা ও সৎ মা বহিপীযরর সাযর্ িাযিরার

অমযি হবয়ে বিে। জীবেসয িে িাই পাহলয়ে হিয়ে আত্মরক্ষার পর্ ববযছ বে়ে।

উদ্দীপযক মািৃিারা হেেু  া ার বাহড়যি বযড়া ি়ে। িার  া ী হেেুযক ববাো বভযব সহিযের সাংসাযরর এক

বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে বি়ে। হেেু এ হবয়ে মােযি ো বপযর একহিে বাহড় বছযড়  যল যা়ে। অিএব বিখা যা়ে-

োিযকর িাযিরা ও উদ্দীপযকর হেেু িুজযেই জীবেসয িে। িারা জীবে ও জগি সম্পযকড অহভন্ন িৃহিভহে

লালে কযর এবাং বস আযলাযক িারা পযর্র পহর্ক িয়েযছ। োিযক বহণডি িাযিরার এ জীবেয িো ও

কমডপোর প্রহিেলেই ঘযিযছ উদ্দীপযক।

ঘ. “ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ”। - উহক্তহির সিযিা হেরূপণ কযরা।

“ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ” - উহক্তহি সহঠক।
‘ বহিপীর ’ োিযক হকযিারী িাযিরাযক িার সৎমা ও বাবা হমযল বহিপীযরর সাযর্ হবয়ে বি়ে। বকেো িাযির
ধারো পীযরর সাযর্ বময়ে হবয়ে হিযল িাযির পুণয িযব। হকন্তু প্রহিবািী িাযিরা হবয়েযি অসম্মহি প্রকাি কযর
এবাং প্রহিবািস্বরূপ বাহড় বছযড় পাহলয়ে যা়ে।
উদ্দীপযকর হেেু মািৃিারা,  া ার সাংসাযর বস বযড়া ি়ে।  া ী িাযক ববাো মযে কযর এক বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে
বি়ে। জীবেসয িে হেেু হবয়েযি প্রহিবাি করযি ো পারযলও পরবিডীযি বাহড় বছযড় অজাোর পযর্ পাহড়
জমা়ে। োিযকর ঘিোর সাযর্ উদ্দীপযকর হমল এিুকুই।
‘ বহিপীর ’ োিযক বলখক সমাযজ োরীযির োজুক অবিাে এবাং িাযিরা  হরত্রহির মাধযযম উক্ত বযাবিার
হবপরীযি োরী জাগরযের ইহেি প্রিাে কযরযছে। পািাপাহি সমাযজ বজেঁযক বসা ধমডান্ধিা এবাং পীরপ্রর্ার
প্রভাব িুযল ধযরযছে। বহিপীর জহমিার িাযিম আহলর বজরা়ে িাযিরাযক খুেঁযজ পা়ে। যখে বস জােযি পাযর
িাযিম আহলর জহমিাহর হেলাযম উযঠযছ িখে অরযর্র হবহেময়ে িাযিরাযক হেহরয়ে হিযি বযল। িাযিরাও
জহমিাযরর অসিা়েত্ব বিযখ রাহজ ি়ে। হকন্তু িাযিম আহল িাযিরাযক হেহরয়ে হিযি  া়ে ো। এখাযে িাযিম
আহক ও িাযিরা উভয়ের মােহবক হিকহি েুযি উযঠযছ। অপরহিযক জহমিারপুত্র িাযিম আহল যুহক্তবািী ও
আধুহেক হ ন্তাসম্পন্ন হিহক্ষি যুবক। িাযিরা আত্মিিযা করযি বগযল বস িাযক রক্ষা কযর এবাং হববাহিি
বজযেও হবয়ে করযি  া়ে। ঘিোর বযাহপ্ত ও পহরেহি হবযব ো়ে বলা যা়ে, উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর
সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ।
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অভাগীর স্বগড

উত্তর 

ক) 'সব বযািারাই এখে বামুে কায়েি িযি  া়ে'- কর্াহি বক বযলহছযলা?

খ) োহপি কাঙালীর মায়ের িাি বিযখ মুখ গম্ভীর করল বকে?

গ) উদৃ্ধহি (১)-এ 'অভাগীর স্বগড গযল্পর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ িা বযাখযা কযরা।

ঘ) "উদৃ্ধহি (২)-এর কহব এবাং 'অভাগীর স্বগড গযল্পর বলখক উভয়ের মযধয সমাযজর িহরদ্র ও হে ু বেহণর

মােুযষর প্রহি সিমহমডিা লক্ষণী়ে" উহক্তহি হবযেষণ কযরা।

DINAJPUR BOARD

ক) 'সব বযািারাই এখে বামুে কায়েি িযি  া়ে'- কর্াহি বক বযলহছযলা?

খ) োহপি কাঙালীর মায়ের িাি বিযখ মুখ গম্ভীর করল বকে?

মুযখাপাধযা়ে মিাি়ে এর বড় বছযল বযলহছল 'সব বযািারাই এখে বামুে কায়েি িযি  া়ে।'

কাঙালীর মায়ের বােঁ ার আিা ো র্াকা়ে োহপি কাঙালীর মায়ের িাি বিযখ মুখ গম্ভীর করল।

অভাগীর স্বগড গযল্প বিখা যা়ে অভাগী ও কাঙাহল িুযল সম্প্রিায়ের প্রহিহেহধ। কাঙালীর মা অসুি িযল

কাোলী িার মায়ের হ হকৎসার জেয কহবরাজ র্াকযল িারা হে ু জাি বযল কহবরাজ আযসো। গ্রাযমর ঈের

োহপি োহর বিখযি জােি। িাই কাোহল ঈের োহপি বক হেয়ে আযস। হিহে এযস কাঙালীর মায়ের িাি

বিযখ িীঘডোস বেযল মুখ গম্ভীর করযলে। বকেো কাঙালীর মার বােঁ ার আিা হছল ো িা োহপি বুেযি

বপযরহছল।

"কািাযর কহরছ ঘৃণা িুহম ভাই, কািাযর মাহরছ লাহর্?
ি়েযিা উিারই বুযক ভগবাে জাহগয়েযছে হিবা-রাহি!

অর্বা ি়েযিা হকছুই েযি বস, মিাে উচ্চ েযি,
আযছ বক্লিাক্ত ক্ষি-হবক্ষি পহড়়ো িুুঃখ িযি,”

“বিহখেু বসহিে বরযল-
কুহল বযল এক বাবুসাব িাযর বঠযল হিযল হেয বেযল"

১)

২)

[হিোজপুর ববার্ড- ‘১৭]



বাাংলা ১ম পত্র – হিোজপুর ববার্ড - ২০১৭

গ) উদৃ্ধহি (১)-এ ‘অভাগীর স্বগড’ গযল্পর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ িা বযাখযা কযরা।

উদৃ্বহি (১) এ অভাগীর স্বগড গযল্পর িুবডযলর প্রহি সকযলর অবযিলা ও অিযা াযরর হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ।

আমাযির সমাযজ এমে হকছু মােুষ রয়েযছ যারা সাম্প্রিাহ়েকিাযক মােবিার ঊযধ্বড িাে বি়ে। িারা জাি ধমড

বণড বক মােুযষর ব য়ে ববহি মযে কযর। িারা ির্াকহর্ি অহভজাযিযর আযলাযি অন্ধ িয়ে যা়ে। িারা

হেযজযির ব য়ে বছাি জাযির মােুষযির অবযিলা কযর অিযা ার কযর। িারা িাযির মােুষ বযলই মযে কযর

ো।

অভাগীর স্বগড গযল্প বিখা যা়ে বয, কাঙালী িার মায়ের জেয কহবরাজ র্াকযি বগযল, কহবরাজ আযসো।

কাযঠর বযাগাে হিযি রহসক ববল গাছহি কািযি  াইযল বপ়োিা িাযক  ড় মাযর। এর প্রহিবাযি কাোহল

বগামস্তার কাযছ বগযল বস িাযক গলা ধাক্কা বমযর ববর কযর বি়ে। এখাযে উচ্চহবত্তযির হেম্নহবত্তযির প্রহি

অিযা ার স্পি।উদ্দীপযক এক বাবুসাব  হরযত্রর কর্া বলা িয়েযছ। বস একজে কুহলযক বঠযল হেয বেযল

বি়ে। এর মাধযযম মূলি িুবডযলর প্রহি সবযলর অিযা ার প্রহিেহলি ি়ে। িাই উপযরাক্ত আযলা োর হভহত্তযি

বলা যা়ে বয উদৃ্ধহি ১ এর সাযর্ অভাগীর স্বগড গযল্পর সািৃিয রয়েযছ।

ঘ) "উদৃ্ধহি (২)-এর কহব এবাং 'অভাগীর স্বগড গযল্পর বলখক উভয়ের মযধয সমাযজর িহরদ্র ও হে ু বেহণর
মােুযষর প্রহি সিমহমডিা লক্ষণী়ে" উহক্তহি হবযেষণ কযরা।

অভাগীর স্বগড গযল্প সমাযজর িহরদ্র ও হে ু বেণীর মােুযষর প্রহি বলযখাযকর সিমহমডিা প্রকাি বপয়েযছ।

উদৃ্ধহি ২ এর কহবর মাযেও বসই ভাবহি প্রহিেহলি িয়েযছ।আমাযির সমাযজর হকছু সাংখযক মােুষ

সাম্প্রিাহ়েক মযোভাবপন্ন িযলও হকছু িিাাংি মােুষ রয়েযছ যাযির কাযছ মােবিার মূলয সবয য়ে ঊযধ্বড। িারা

জাি ধমড বযণডর ব য়ে মােুষযক মূলয বি়ে ববহি। অভাগীর স্বগড গযল্পর বলখক িরৎ যের মযধয

অসাম্প্রিাহ়েকিার মযোভাব স্পি। হিহে িােঁর গযল্পর মাধযযম েুহিয়ে িুযলযছে সাম্প্রিাহ়েকিার হেমডম পহরিাস।

হিহে িােঁর গযল্পর মাধযযম এ সমাযজর সয িে বািডা হিযি ব য়েযছে সাম্প্রিাহ়েকিার হবরুযদ্ধ।

উদৃ্ধহি ২ এ কহব অসিা়ে মােুযষর প্রহি সিমহমডিা প্রকাি কযরযছে। সমাযজর হে ু বেণীর মােুযষর িুুঃখ

িাহরযদ্রর কারযণ িাযির বছাি বছাি আকাঙ্খাগুযলা পূরণ ি়েো।অভাগীর স্বগড গযল্পর বলখক একই  হরত্র িুযল

ধযরযছে। উচ্চহবত্তযির অিযা াযর অভাগীর স্বগড পূরণ ি়েহে। অিএব বলা যা়ে অভাগীর স্বগড গযল্পর বলখক ও

উদৃ্ধহি ২ এর মযধয একই মযোভাব প্রকাি বপয়েযছ।
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কযপািাক্ষ-েি

উত্তর 

ক. মাইযকল মধুসূিে িযত্তর অমর কীহিড বকােহি?

খ. 'ভ্রাহন্তর ছলযে' বলযি কহব কী বুহেয়েযছে?

গ. উদ্দীপযকর ভাযবর সাযর্ 'কযপািাক্ষ েি' কহবিার বয হিক হিয়ে সািৃিয রয়েযছ িা বযাখযা কর।

ঘ. "উদ্দীপক এবাং 'কযপািাক্ষ েি' র োর বপছযে একই ব িো কাজ কযরযছ- মন্তবযহির যর্ার্ডিা হব ার কর।

ক) মাইযকল মধুসূিে িযত্তর অমর কীহিড বকােহি?

খ) 'ভ্রাহন্তর ছলযে' বলযি কহব কী বুহেয়েযছে?

মাইযকল মধুসূিে িযত্তর অমর কীহিড বমঘোিবধ কাবয।

'ভ্রাহন্তর ছলযে' অর্ড ভুযলর ছলো়ে। ‘কযপািাক্ষ েি' কহবিার কহব 'ভ্রাহন্তর ছলযে' বলযি আিার ছলোযক

ববাোযি ব য়েযছে।

'কযপািাক্ষ েি' কহবিার কহব খযাহি লাযভর আিা়ে হেজ বিি ও সাংসৃ্কহি িযাগ কযরহছযলে। হকন্তু প্রবাযস

এক সম়ে িােঁর মািৃভূহমর প্রহি িীি আকষডণ সৃহি ি়ে। িার প্রবাযস  যল যাও়ো ও েিীর ধ্বহে বিাোযক

'ভ্রাহন্তর ছলযে বযলযছে।

'মযে পযড় বসই সুপাহর গাযছর সাহর
িার পাযি মৃিু বজযাৎো মাখাযো গ্রাম
মাহির বি়োযল গােঁর্া আমাযির বাহড়
বছাি বছাি সুখ হেগ্ধ মেস্কাম।

পড়হি েিীহি ধেুযকর মযিা বােঁকা
উরু বর্াবা জযল সারাহিে খুেসুহি।'

[হিোজপুর ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উদ্দীপযকর ভাযবর সাযর্ ‘কযপািাক্ষ েি' কহবিার বয হিক হিয়ে সািৃিয রয়েযছ িা বযাখযা কর।

'কযপািাক্ষ েি' কহবিা়ে কহবর স্বযিিযপ্রম ও স্বযিযির সৃ্মহিকািরিা হিকহি উদ্দীপযকর ভাযবর সযে
সািৃিযপূণড ।
বিিযপ্রম মােুযষর বমৌহলক মােবী়ে গুণ। প্রবাসজীবযে স্বযিিযপ্রম িিধারা়ে উৎসাহরি ি়ে। বছযলযবলার
স্বযিি সৃ্মহি িাহড়ি ি়ে প্রহিহি সাংযবিেিীল প্রাযণ। এমে অেুভূহি ‘কযপািাক্ষ েি' কহবিা়ে প্রকাহিি
িয়েযছ।
উদ্দীপযকর কহব স্বযিিভূহমর সৃ্মহিকািরিা়ে হবযভার। িােঁর মযে পযড় হেজ গ্রাযমর বাহড়র কর্া। সাহরবদ্ধ
সুপাহর গাযছর পাযি কহবর বজযাৎোমাখা গ্রাম। বসখাযে মাহির বি়োযল গােঁর্া িার সুযখর েীড়। ধেুযকর মযিা
বােঁকা পড়িী েিীর উরু বর্াবা জযল কহব সারাহিে বালয সার্ীযির সাযর্ খুেসুহিযি কািাযিে। এমে
সৃ্মহিকািরিার সািৃিয ‘কযপািাক্ষ েি' কহবিা়েও রয়েযছ। প্রবাসী কহবর বকবহল মযে পড়যছ বিিযবর
কযপািাক্ষ েযির কর্া। ভ্রাহন্তর ছলো়ে হিহে কযপািাক্ষ েযির কলকল ধ্বহে শুেযি বপয়েযছে। স্বযিযির
েিীর জল িার কাযছ িুগ্ধযস্রাযিারূপী মযে িয়েযছ। িার প্রাযণর িৃষ্ণা হমযি বকবল জমভূহমর কযপািাক্ষ
েযির জযল। উদ্দীপক ও আযলা য কহবিা়ে এভাযবই স্বযিিযপ্রযমর সৃ্মহিকািরিা সমান্তরালভাযব প্রকাি
বপয়েযছ।

ঘ) "উদ্দীপক এবাং 'কযপািাক্ষ েি' র োর বপছযে একই ব িো কাজ কযরযছ”- মন্তবযহির যর্ার্ডিা হব ার
কর।

উদ্দীপক ও 'কযপািাক্ষ েি' কহবিা র োর বপছযে স্বযিিযপ্রযমর ব িো কাজ কযরযছ।

প্রহিহি সাংযবিেিীল মে স্বযিিযপ্রযম আকুল ি়ে। স্বযিযির বিিবসৃ্মহি স্বযিিযপ্রহমক মেযক বকবহল িাহড়ি

কযর। প্রবাসজীবযে স্বযিিযপ্রম ও স্বযিযির সৃ্মহি িিধারা়ে প্রবাহিি ি়ে। এমে ব িো কযপািাক্ষ েি

কহবিা়ে কাযডকর িয়েযছ।

উদ্দীপযকর কহব স্বযিিযপ্রযমর সৃ্মহিযি আকুল িয়েযছে। জীবযের এক হবযিষ সময়ে মৃিু বজযাৎো মাখাযো

িােঁর গ্রাযমর কর্া মযে পযড় যা়ে। মযে পযড় যা়ে িার পড়িী েিীর কর্া, বযখাযে উরু বর্াবা জযল কহব

সার্ীযির সাযর্ সারাহিে খুেসুহিযি বমযি উঠযিে। স্বযিযির এমে আকুল করা সৃ্মহিিাহড়ি িয়েযছে

'কযপািাক্ষ েি' কহবিার কহব মাইযকল মধুসূিে িত্ত। স্বযিযির েিীর জল িার কাযছ িুু্গ্ধযস্রাযির মযিা মযে

িয়েযছ, যা িার প্রাযণর িৃষ্ণা বমিাযিা। কহব প্রবাসজীবযে স্বযিি বপ্রযম হেমি িয়ে র ো কযরে কযপািাক্ষ

েি কহবিা।

িাই স্পিভাযব বলা যা়ে, "উদ্দীপক এবাং 'কযপািাক্ষ েি' র োর বপছযে একই ব িো কাজ কযরযছ”--

মন্তবযহি যর্ার্ড।
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পযিলা ববিাখ

উত্তর 

ক) েববযষডর মযধয বকাে ধারণাহি প্রচ্ছন্ন র্াযক?

খ) বাাংলা েববযষডর ঐহিিযযক সুপ্রা ীে বলা ি়ে বকে?

গ) উদ্দীপযক ‘েওযরাজ’ এর সযে পযিলা ববিাখ র ো বাাংলা েববষড সািৃিয বযাখযা কর।

ঘ) "উদ্দীপক ও পযিলা ববিাখ প্রবযন্ধর মূলভাব একই ধারা়ে প্রবাহিি।"- মন্তবযহির সিযিা হেরূপণ কর।

ক) েববযষডর মযধয বকাে ধারণাহি প্রচ্ছন্ন র্াযক?

খ) বাাংলা েববযষডর ঐহিিযযক সুপ্রা ীে বলা ি়ে বকে?

েববযষডর মযধয পুেরুিীবযের ধারণাহি প্রচ্ছন্ন র্াযক।

সুিূর অিীি বর্যক প়েলা ববিাখ উিযাহপি িয়ে আসযছ বযল বাাংলা েববযষডর ঐহিিয প্রা ীে বলা ি়ে।

পযিলা ববিাখ বা বাাংলা েববষড বাঙাহলর এক অেেয উৎসব। এযক জািী়ে উৎসব বলা ি়ে সুিীঘডকাযলর

যাত্রাপযর্ এর উিযাপে রীহিযিও োোে পালাবিল এর মধয হিয়ে বপয়ে বগযছ েিুে মাত্রা। িাই বাাংলা

েববষডযক আমাযির ঐহিযিযর সুপ্রা ীে অাংি বলা িয়েযছ।

ইরাযে ববি কয়েক হিে বযাপী বষডবরণ উৎসব উিযাহপি ি়ে। বিিহির সকল স্তযরর মােুষ এযি
অাংিগ্রিণ কযর। োোে রাং ববরযঙর সাযজ বসযজ মােুষ আেন্দ উোযস বমযি ওযঠ। এসম়ে রাষ্ট্রী়েভাযব
সব অহেস-আিালি বন্ধ র্াযক। সযবডাচ্চ র্াযক উৎসযবর আযমজ। এই উৎসবযক িােী়েভাযব 'েওযরাজ'
বযল। [হিোজপুর ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উদ্দীপযক ‘েওযরাজ’ এর সযে পযিলা ববিাখ র ো বাাংলা েববষড সািৃিয বযাখযা কর।

বাাংলা েববযষড সবডযস্রর বাঙাহলর অাংিগ্রিযণ িা িয়ে ওযঠ অসাম্প্রিাহ়েক এক আেন্দমুখর অেুষ্ঠাে।

উদ্দীপযকর েওযরাযজও এমে সাবডজেীে আেন্দ-উোযসর সািৃিয েুযি ওযঠ।

েববষড উিযাপে হবেবযাপী এক জািী়ে উৎসব। এযি ঐকয ও যাও়োর িপর্ গ্রিণ কযর। বাাংলা েববষড

উিযাপে আর ইরাযের বষডবরণ েওযরাজ অেুষ্ঠাযে একই ঐযকযর ভাবধারা সৃহি ি়ে।

উদ্দীপযক বহণডি ইরাযে কয়েকহিেবযাপী বষডবরণ উৎসব উিযাহপি ি়ে।এযি বিযির সবডস্তযরর মােুষ োোে

সাযজ সহিি িয়ে আেন্দ উোযস বমযি ওযঠ। এ েববষড উৎসব ইরাযের েওযরাজ োযম খযাি। উদ্দীপযক

েও়োযজর সযে প়েলা ববিাখ র ো বাাংলা েববষড উিযাপযের সািৃিয রয়েযছ। এহিযক সবডস্তযরর বাঙাহল স্ব-

উৎসাযি বষডবরণ অেুষ্ঠাযে বযাগিাে কযরে। এযক অপযরর বাহড়যি যাও়ো আসা, শুযভচ্ছা হবহেম়ে, খাও়ো-

িাও়ো,োোে রকম প্রিিডেী ও বখলাধুলার মাধযযম হিেহি পালে করা ি়ে। এযি অসাম্প্রিাহ়েকিার মযোভাযব

জাগ্রি ি়ে। এমে সাবডজেীে আেন্দ-উৎসযবর হিক বর্যক েও়োযজর সযে পযিলা ববিাখ প্রবযন্ধর বাাংলা

েববষড উিযাপযের সুন্দর িৃিয েুযি উযঠ।

ঘ) "উদ্দীপক ও পযিলা ববিাখ প্রবযন্ধর মূলভাব একই ধারা়ে প্রবাহিি"- মন্তবযহির সিযিা হেরূপণ কর।

েববষড উদ্দীপোর মধয হিয়ে ঐকয ও সাংিহি প্রকাযির মূলভাব একই ধারা়ে প্রবাহিি িয়েযছ উদ্দীপক ও
পযিলা ববিাখ প্রবযন্ধর।
েববষড উিযাপে একহি সবডজেীে উৎসব। এহিযের পুরযো বছযরর জড়িা কাহিয়ে েবজীবযের েব উদ্দীপোর
িপর্ বে়ে সবডস্তযরর মােুষ। ধমড-বণড হেহবডযিযষ েববযষডর আেন্দ উপযভাযগর মধয হিয়ে এক অসাম্প্রিাহ়েকিার
সম্প্রহি বজযগ ওযঠ।
উদ্দীপযক ইরাযের বষডবরণ উৎসযবর সযে িুলো করা িয়েযছ। এ উৎসবযক িারা েওযরাজ োযম আখযাহ়েি
কযর ঐকযবদ্ধভাযব আেন্দ-উৎসযব বমযি ওযঠ।রাষ্ট্রী়েভাযব এ উৎসব স্বীকৃহিযি সাবডজেীে সম্প্রীহি গযড় ওযঠ।
পযিলা ববিাখ প্রবন্ধ েববষড উিযাপযে এমে ব িোর প্রিীকাহ়েি িয়েযছ। এহিযে ধমড-বণড হেহবডযিযষ সবাই
ঐকযবদ্ধ আেন্দ উৎসব পালে কযর। পরস্পযরর বাহড়যি যাও়ো আসা, শুযভচ্ছা হবহেম়ে করা, খাও়ো-
িাও়ো,োোে প্রিিডেী ও বখলাধুলার মাধযযম হিেহি পাহলি ি়ে।
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উদ্দীপক ও পযিলা ববিাখ প্রবন্ধ েববষড উিযাপযের মূলভাব সমভাযব বযক্ত িয়েযছ। সকল স্তযরর মােুষ
বষডবরণ উৎসযব বযাগিাে কযর পরস্পর ভািৃত্বযবাধ উিীহবি ি়ে। কৃহষকাজ ও বযবসা-বাহণজযযক েিুে
উিযযম এহগয়ে হেয়ে যাও়োর িপর্ গ্রিযণর মধয হিয়ে মােুষ সমাজ, পহরবার ও বিযির সমৃহদ্ধ কামো কযর।
েববযষডর এমে সাবডজেীে মেল কামোর বপ্রক্ষাপযি বলা যা়ে প্রযশ্নাক্ত, উদ্দীপক ও প়েলা ববিাখ প্রবযন্ধর
মূলভাব একই ধারা়ে প্রবাহিি উহক্তহি সিয ও যর্ার্ড।
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অভাগীর স্বগড

উত্তর 

ক) ঠাকুরিাস মুখুযযযর স্ত্রী ক়েহিযের অসুযখ মারা বগযলে?

খ) রহসক িুযল িার পায়ের ধুযলা হিযি হগয়ে বকেঁযি বেলল বকে?-

গ) উদ্দীপযকর সযে অভাগীর স্বগড গযল্পর ববসািৃিয বযাখযা কযরা।

ঘ) "অভাগীর আিা পূণডিা পাও়োর জেয রহিম ব ৌধুরীযির মযিা মােুষ প্রয়োজে” বক্তবযহির যর্ার্ডিা হব ার

কযরা।

SYLHET BOARD

ক) ঠাকুরিাস মুখুযযযর স্ত্রী ক়েহিযের অসুযখ মারা বগযলে? 

খ) রহসক িুযল িার পায়ের ধুযলা হিযি হগয়ে বকেঁযি বেলল বকে?

ঠাকুরিাস মুখুযযযর স্ত্রী সাি হিযের অসুযখ মারা বগযলে।

অভাগীর প্রহি ভহক্তর পহর ়ে বপয়ে রহসক িুযল িার পায়ের ধুযলা হিযি হগয়ে বকেঁযি বেলল।

অভাগী গযল্পর অভাগীর স্বামী রহসক বাঘ। রহসক বাঘ অভাগীযক ও িার বছযলযক বছযড়  যল যা়ে অেয

গ্রাযম এবাং অেয হবয়ে কযর। স্ত্রীর বখােঁজখবর ভাযলাবাসা ও অিে-বিে হকছুই বস বি়েহে। হকন্তু মৃিুযিযযা়ে

িাহ়েি অভাগী মৃিুযর সম়ে স্বামীর পায়ের ধুযলা হেযি  া়ে এবাং িা হেয়ে বস স্বযগড বযযি  া়ে। স্বামীর প্রহি

অসীম ভাযলাবাসা বিযখ রহসক বকেঁযি বি়ে।

রহিম ব ৌধুরী কয়েকহি হিল্প প্রহিষ্ঠাযের মাহলক িয়েও সাধারণ জীবেযাপযে অভযস্ত। হকছুহিে আযগ িার
বড় বময়ের হবয়েযি এলাকার সকলযক িাও়োি বিে। হিহে ধেী-গহরযবর মযধয বকাযো পার্ডকয কযরেহে।
িার এ আ রযণ এলাকার িহরদ্র জেগণ খুবই খুহি। [হসযলি ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উদ্দীপযকর সযে অভাগীর স্বগড গযল্পর ববসািৃিয বযাখযা কযরা।

অভাগীর স্বগড গযল্প বহণডি ধেী-িহরযদ্রর ববষময ও জাহিযভযির পার্ডযকযর সাযর্ উদ্দীপযকর ব িোগি

ববসািৃিয রয়েযছ।

অভাগীর স্বগড গযল্পর অভাগী িুযল সম্প্রিা়ে অর্ডাৎ হে ু জাযির প্রহিহেহধ। ঠাকুরিাস িযলা উচ্চহবত্ত বা উেঁ ু

জাযির অহধকারী। জাি ধমড বণড হবযভযির কারযণ আমাযির সমাযজ প্রা়ে অযেকাাংি হে ু বেণীর মােুষ

উচ্চহবযত্তর কাযছ লাহিি ি়ে অিযা াহরি ি়ে।অভাগীর স্বগড গযল্প অভাগীর বছযল উচ্চহবযত্তর দ্বাযর দ্বাযর

অপমাহেি ি়ে। বস িার মায়ের বিষ ইচ্ছািা পূরণ করযি পাযরহে।

উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরী অসাম্প্রিাহ়েক মযোভাব সম্পন্ন বস িার বময়ের হবয়ের িাও়োি হিযি বগযল ধেী-

গরীব বা হব ার ো কযর সকলযকই বি়ে। িাই বলা যা়ে উদ্দীপযকর সযে অভাগীর স্বগড গযল্পর ববসািৃিয

রয়েযছ।

ঘ) “অভাগীর আিা পূণডিা পাও়োর জেয রহিম ব ৌধুরীযির মযিা মােুষ প্রয়োজে” বক্তবযহির যর্ার্ডিা হব ার
কযরা।

অভাগীর স্বগড গযল্পর জহমিাযর বেণীর মােহসকিা উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরীর মযিা িযল অভাগীর আিা পূণডিা

বপযিা।

অভাগীর স্বগড গযল্প িুই বেণীর মােুযষর পহর ়ে েুযি উযঠ। িহরদ্র অভাগী হে ু জাযির প্রহিহেহধ বযল মৃিুযর

সৎকার কাযড সম্পন্ন করার জেয িার বছযল কাযঠর বযাগাে হিযি পাযরহে। বকেো ির্াকহর্ি উচ্চ বেণীর

বলাযকরা িাযক বি়ে কযর েযল বছযল িাযির মুখাহির স্বপ্নহি িার আর পূরণ ি়েহে।

উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরী একজে অসাম্প্রিাহ়েক মযোভাব সম্পন্ন বযহক্ত। বস ধেী-গরীব পার্ডকয কযর ো।

সকলযক হেযজর আপে মযে কযরে। িার বময়ের হবয়েযি বস সকলযক িাও়োি কযর।

উদ্দীপযকর রহিম ব ৌধুরী ধহেক বেণীর মি অভাগীর স্বগড গযল্পর জহমিাযর মােহসকিা িযল অভাগীর মযের

আিা পূরণ িযিা। িাই বলা যা়ে বয অভাগীর মযের আিা পূরযের জেয রহিম ব ৌধুরীর মযিা মােুষ প্রয়োজে।
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হেমগাছ

উত্তর 

ক) বাহড়র পাযি হেমগাছ গজাযল কারা খুহি িে?

খ) “িঠাৎ একহিে একিা েিুে ধরযের বলাক এযলা।” বলাকহি বক এবাং বকে এযসহছল?

গ) উদ্দীপযকর হরহজ়োর সাযর্ ‘হেমগাছ' গযল্পর বয সািৃিয খুেঁযজ পাও়ো যা়ে িা িুযল ধযরা।

ঘ) “রিে িিযর  যল বগযল হরহজ়োর িুুঃখ বাযড়।”— বক্তবযহি ‘হেমগাছ' গল্প অবলম্বযে হবযেষণ কযরা।

ক) বাহড়র পাযি হেমগাছ গজাযল কারা খুহি িে?

খ) “িঠাৎ একহিে একিা েিুে ধরযের বলাক এযলা।” বলাকহি বক এবাং বকে এযসহছল?

বাহড়র পাযি হেমগাছ গজাযল হবজ্ঞরা খুহি িে।

হেম গাযছর সুন্দর পািা ও বর্াকা বর্াকা েুযলর বািার বিযখ অহভভূি িয়ে একজে কহব হেম গাযছর কাযছ

এযসহছযলে।

হেমগাছ অযেক উপকারী গাছ। হেমগাযছর বাকল পািা সকল হকছুই মােুযষর উপকাযর আযস। হেম এর 

ব য়ে মযিৌষধ আর হকছুই বেই। সকযলই হেম গাছ বর্যক উপকৃি ি়ে। হকন্তু হেম গাযছর যত্ন বকউ বে়ে 

ো। সকযলই হেম গাযছর উপকাহরিা লক্ষয কযর। হকন্তু একহিে এক কহব এযস হেম গাযছর বসৌন্দযডয বিযখ 

হেম গাযছর প্রিাংসা কযর এবাং মুগ্ধ িৃহিযি ব য়ে র্াযক।

একান্নবিডী পহরবাযরর বড় বউ হরহজ়ো হবধবা। একমাত্র বময়েহি বছািকাযল পুকুযর রু্যব মারা বগযছ।
সবাইযক আপে কযর বস েশুর বাহড়যিই রয়ে যা়ে। যার যা হকছু প্রয়োজে হরহজ়ো ছাড়া ি়ে ো । িযব
িার িরীযরর যত্ন বে়োর বযাপাযর কাযরা বকাযো মার্াবযার্া বেই। শুধু বছাি বিবর রিে ভাহবর বখােঁজখবর
হেি। হকন্তু  াকহরর কারযণ রিেও িিযর  যল যা়ে। আর হরহজ়োর িুুঃখ বাযড়। [হসযলি ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উদ্দীপযকর হরহজ়োর সাযর্ ‘হেমগাছ' গযল্পর বয সািৃিয খুেঁযজ পাও়ো যা়ে িা িুযল ধযরা।

সবাইযক বসবার হবপরীযি অযত্ন অবযিলা প্রাহপ্তর হিক হিয়ে উদ্দীপযকর হরহজ়ো ও হেমগাছ গযল্পর হেমগাযছর

সািৃিয লক্ষয করা যা়ে।

হেমগাছ গল্পহির বলখক বলাই ােঁি মুযখাপাধযা়ে রহ ি একহি প্রিীকী গল্প। গযল্প বিখা যা়ে বয বাহড়র উঠাযে 

লাগাযো হেম গাযছর উপকাহরিা বহুল। হেম গাযছর পািা বাকল সবই কাযজর। বকউ পািা হছেঁযড় হিযল

হপষযছ বকউবা পািা জযল হভজাযচ্ছ। বকউ হেমগাযছর বাকল হেয়ে বসদ্ধ করযছ। এহিযক হেমগাছ িার সবডস্ব 

হিয়ে মােুযষর উপকার করযলও বকউ িার বখােঁজ রাযখো হেমগাছহি যত্ন বকউই কযর ো। িার আযিপাযি 

জযম র্াকা ম়েলা আবজডো ও বকউ পহরষ্কার কযর ো। 

উদ্দীপযকর হরহজ়ো একজে হবধবা সবাইযক বস আপে মযে কযর েশুরবাহড়যি রয়ে যা়ে। বস সকযলর 

উপকাযর আসযলই বকউ িার যত্ন বে়ে ো। িাই উপযরাক্ত আযলা োর হভহত্তযি বলা যা়ে বয হরহজ়োর সাযর্ 

হেমগাযছর সািৃিয রয়েযছ।

ঘ) “রিে িিযর  যল বগযল হরহজ়োর িুুঃখ বাযড়।”— বক্তবযহি ‘হেমগাছ' গল্প অবলম্বযে হবযেষণ কযরা।

পহরবাযরর একমাত্র রিে িার ভাহব হরহজ়োর বখােঁজ হেি বযল বস িিযর  যল বগযল হরহজ়ো সমূ্পণড অবযিহলি

িয়ে পযড়।

বলাই ােঁি মুযখাপাধযা়ে এর রহ ি হেমগাছ একহি প্রিীকী গল্প। মােুষ িার প্রািযহিক জীবযে হেমগাছ বক োো 

কাযজ বযবিার কযর। হেম গাযছর িাও়ো ভাযলা িাই হবজ্ঞরা বাহড়র পাযি হেমগাছ লাগাযল খুহি িে। বভষজ 

গুে আযছ বযলই কহবরাজরা হেম গাযছর প্রিাংসা়ে পিমুখ। হকন্তু গাছহির যত্ন হেযি বকউ আগ্রিী ি়ে ো। িযব 

একহিে এক কহব এযস হেম গাযছর পািা ও েুযলর বািার অর্ডাৎ বসৌন্দযডয বিযখ হবযমাহিি িে এবাং প্রিাংসা়ে 

জহড়য়ে যাে।

উদ্দীপযকর হরহজ়ো স্বামী ও সন্তাে িারা। সবাইযক আপে বভযব বস েশুরবাহড়যিই বর্যক যা়ে। সবার যত্ন বস

হেযলও িার যত্ন বেও়োর মযিা বকউ বেই। শুধু বছাি বিবর িার বখাজ হেি। হকন্তু বসও িিযর  যল যাও়োই

হরহজ়ো উযপক্ষার হিকার ি়ে।

উদ্দীপযকর রিে ও হেমগাছ গযল্পর কহব উভয়ের মযধয সািৃিয লক্ষয করা যা়ে। রিে ও কহব উভ়ে স্বার্ড ছাড়া 

হরহজ়ো ও হেম গাযছর মূলযা়েে কযর। রিযের বসৌিািডযপূণড আ রে িার িুুঃখ হকছুিা িূর কযরহছল। িাই রিে 

 যল বগযল হেুঃসে িয়ে পড়ার আিঙ্কা়ে বস িুুঃখ পা়ে। ।
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হেমগাছ

উত্তর 

ক. জীবোেন্দ িাযির কহবিার বমৌহলক বপ্ররণা কী?

খ. এহিহর়ে ধুযলা আজ- ববহবলে ছাই িয়ে আযছ' বলযি কী ববাোযো িয়েযছ?

গ, উিীপযকর সাযর্ বসইহিে এই মাঠ কহবিার সািৃিযপূণড হিকহি বযাখযা কর।

ঘ. উদ্দীপক ও 'বসইহিে এই মাঠ' কহবিার মূলসুর এক ও অহভন্ন- বিামার মিামি বযক্ত কর।

ক) জীবোেন্দ িাযির কহবিার বমৌহলক বপ্ররণা কী?

খ) “িঠাৎ একহিে একিা েিুে ধরযের বলাক এযলা।” বলাকহি বক এবাং বকে এযসহছল?

জীবোেন্দ িাযির কহবিার বমৌহলক বপ্ররণা বাাংলার প্রকৃহি।

হেম গাযছর সুন্দর পািা ও বর্াকা বর্াকা েুযলর বািার বিযখ অহভভূি িয়ে একজে কহব হেম গাযছর কাযছ

এযসহছযলে।

হেমগাছ অযেক উপকারী গাছ। হেমগাযছর বাকল পািা সকল হকছুই মােুযষর উপকাযর আযস। হেম এর 

ব য়ে মযিৌষধ আর হকছুই বেই। সকযলই হেম গাছ বর্যক উপকৃি ি়ে। হকন্তু হেম গাযছর যত্ন বকউ বে়ে 

ো। সকযলই হেম গাযছর উপকাহরিা লক্ষয কযর। হকন্তু একহিে এক কহব এযস হেম গাযছর বসৌন্দযডয বিযখ 

হেম গাযছর প্রিাংসা কযর এবাং মুগ্ধ িৃহিযি ব য়ে র্াযক।

একহিে কু়োিার এই মাযঠ আমাযর পাযব ো বকউ
খুেঁযজ আর, জাহে;

হৃিয়ের পর্- লা বিষ িযলা বসই হিে হগয়েযছ বস।
িান্ত হিম ঘযর,

অর্বা সান্ত্বো বপযি বিহর িযব হকছুকাল পৃহর্বীর
এই মাঠখাহে

ভুহলযি হবলম্ব িযব হকছুহিে; এ মাযঠর কয়েকিা
িাহলযকর িযর,

আশ্চযড হবস্ময়ে আহম ব য়ে রযবা হকছুকাল
অন্ধকার হবছাোর বকাযল। [হসযলি ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উিীপযকর সাযর্ বসইহিে এই মাঠ কহবিার সািৃিযপূণড হিকহি বযাখযা কর।

‘বসইহিে এই মাঠ’ কহবিা়ে েুযি ওঠা মােুযষর জীবে বয ক্ষণিা়েী এই হিকহির সাযর্ উদ্দীপযকর সািৃিয

রয়েযছ।

মােুযষর জীবে অিযন্ত ক্ষণিা়েী। মাত্র অল্প সময়ের জেয মােুষ পৃহর্বীর বুযক আযস। আবার িাহরয়ে যা়ে

কাযলর গযভড। হকন্তু প্রকৃহি িার আপে গহিযি বসৌন্দযড ছহড়য়ে যা়ে।

উদ্দীপযকর কহবিাাংযি কহব বযলযছে, িাযক আর কু়োিার মাযঠ খুেঁযজ পাও়ো যাযব ো। কহব ি়েযিা এই

পৃহর্বীর মাঠ, ঘাি, পর্ বর্যক

হ রিযর িাহরয়ে যাযবে। হিহেও এই পৃহর্বীযক ভুযল যাযবে। 'বসইহিে এই মাঠ' কহবিার কহবও হেহশ্চি বয,

হিহে এই পৃহর্বীযক হবিা়ে

জাোযবে। হ রসুন্দর এই পৃহর্বীযি সমস্ত সুন্দর রয়ে যাযব। শুধু হিহে িাহরয়ে যাযবে। অর্ডাৎ কহবিার এ

ভাযবর সাযর্ উদ্দীপযকর সািৃিয হবিযমাে।

ঘ) উদ্দীপক ও 'বসইহিে এই মাঠ' কহবিার মূলসুর এক ও অহভন্ন- বিামার মিামি বযক্ত কর।

উদ্দীপক ও বসইহিে এই মাঠ' কহবিার মূলসুর এক ও অহভন্ন- মন্তবযহি যর্ার্ড বযল হবযবহ ি।

হেরন্তর এ পৃহর্বীযি মােুযষর শুধু আসা- যাও়োর বখলা  যল মাত্র। হিযক র্াযক িার স্বপ্ন-সাধ আর প্রকৃহির

অহবরাম পহরবিডে।

উদ্দীপযকর কহব পৃহর্বী বর্যক িাহরয়ে যাও়োর আিঙ্কা বযক্ত কযরযছে। হিহে জাযেে, এই পৃহর্বী বর্যক হিহে

হবিা়ে হেযলও পৃহর্বী িার আপে গাহিযি পহরবহিডি িযব। িাই মােুযষর মৃিুয আসল সিয ে়ে। 'বসইহিে এই

মাঠ কহবিার মূলভাব উদ্দীপযকর মযিাই পৃহর্বীর হবহেমডাণযক হ ত্রাহ়েি কযর। মােুযষর মৃিুয ি়ে, এহিহর়ে ও

ববহবলেী়ে সভযিা ধ্বাংস ি়ে। হকন্তু প্রকৃহি িার রূপ-রস-গন্ধ হেয়ে হ রকাল হিযক র্াযক।

উদ্দীপযকর কহবিাাংযির মূলভাযব বলা িয়েযছ, প্রকৃহির হে়েযম মােুষ একসম়ে মৃিুযর কাযছ আত্মসমপডণ কযর।

হকন্তু প্রকৃহি িার আপে গহিযি রূপ-রস-গন্ধ হবহলয়ে যা়ে। বিমহে 'বসইহিে এই মাঠ কহবিার মূলভাযবও

বিখা যা়ে, মােুযষর মৃিুযযিই সব বিষ িয়ে যা়ে ো। পৃহর্বীর বিমােিা মােুযষর সাধারণ মৃিুয রহিি করযি

পাযর ো। অর্ডাৎ এ জগযি বসৌন্দযযডর মৃিুয বেই, মােুযষর স্বযপ্নরও মরণ বেই। অিএব, উদ্দীপক ও 'বসইহিে

এই মাঠ কহবিার মূলসুর এক ও অহভন্ন।
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একাত্তযরর হিেগুহল

উত্তর 

ক. ১৯৭১ সাযল বম মাযস কি িাহরযখ মাধযহমক সু্কল বখালার হুকুম িয়েহছল?

খ. এভাযব হদ্বধাদ্বযে বকযিযছ িু'হিে িু'রাি- বকে এ হদ্বধাদ্বে?

গ. উদ্দীপযকর কহবিাাংযি একাত্তযরর হিেগুহল র ো়ে বকাে হিকহি েুযি উযঠযছ িা উপিাপে কর।

ঘ. উদ্দীপকহি একাত্তযরর হিেগুহল র োর সমগ্র ভাবযক ধারণ কযরযছ হক? এ সম্বযন্ধ বিামার মিামি বযক্ত কর।

ক) ১৯৭১ সাযল বম মাযস কি িাহরযখ মাধযহমক সু্কল বখালার হুকুম িয়েহছল?

খ) “িঠাৎ একহিে একিা েিুে ধরযের বলাক এযলা।” বলাকহি বক এবাং বকে এযসহছল?

১৯৭১ সাযল বম মাযসর ৯ িাহরখ মাধযহমক সু্কল বখালার হুকুম িয়েহছল।

রুহমযক িাোিারযির িাি বর্যক ছাহড়য়ে আোর বযাপাযর িু'হিে িু'রাি হদ্বধাদ্বযে বকযিযছ মুহক্তযুযদ্ধ বযাগ

বিও়োর কারযণ রুহম িাোিারযির িাযি ধরা পযড়হছল। িাযক ছাহড়য়ে আোর জেয বলহখকার স্বামী

িহরেযক সবাই মাহসড হপহিিে করযি বলল। মাহসড হপহিিে করার মাযে রুহমর আিিডযক অপমাে করা।

িাই হলহখ কার সাযর্ িরীযের িুই হিে িুই রাি হদ্বধাদ্বযে কািল।

স্বাধীেিা িুহম
মজুর যুবার বরাযি েলহসি িক্ষ বাহুর গ্রহেল বপিী

স্বাধীেিা িুহম
অন্ধকাযরর খােঁ খােঁ সীমাযন্ত মুহক্তযসোর ব াযখর হেহলক

স্বাধীেিা িুহম
বযির ছা়ো়ে িরুণ বমধাবী হিক্ষার্ডীর

িাহেি কর্ার েলসাহে-লাগা সযিজ ভাষণ।

[হসযলি ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উদ্দীপযকর কহবিাাংযি একাত্তযরর হিেগুহল র ো়ে বকাে হিকহি েুযি উযঠযছ িা উপিাপে কর।

উদ্দীপযকর কহবিাাংযি 'একাত্তযরর হিেগুহল' র ো়ে স্বাধীেিা অজডযের হবষ়েহি েুযি উযঠযছ।

স্বাধীেিা সকযলর জযেয আকাহঙ্খি। পরাধীেিার বাহুগ্রাযির বকউ বন্দী র্াকযি  া়ে ো।িিীি জেেী

জািাোরা ইমাম িার 'একাত্তযরর হিেগুহল' র ো়ে স্বাধীেিা অজডযের হবষ়েহি েুহিয়ে িুযলযছে।

উদ্দীপযক স্বাধীেিার সাযর্ মজুর যুবক, মুহক্তযসো, বমধাবী িরুণ হিক্ষার্ডীর িুলো করা িয়েযছ। বকেো এরা

প্রযিযযকই স্বাধীেিা অজডযের জেয আত্মহুহি হিয়েযছ। উদ্দীপযক বযমে অযেযকর িযাযগর হবহেময়ে স্বাধীেিা

অহজডি িয়েযছ বিমেই 'একাত্তযরর হিেগুহল'বি জািাোরা ইমামও সবহকছু িাহরয়ে স্বাধীেিাযক বপয়েযছে।

র ো এই হিকহি েুযি উযঠযছ উদ্দীপযক।

ঘ) উদ্দীপকহি একাত্তযরর হিেগুহল র োর সমগ্র ভাবযক ধারণ কযরযছ হক? এ সম্বযন্ধ বিামার মিামি বযক্ত

কর।

উদ্দীপকহি 'একাত্তযরর হিেগুহল' র োর সমগ্র ভাবযি ধারণ কযর ো।

'একাত্তযরর হিেগুহল' র োহিযি জািাোরা ইমাম মুহক্তযুদ্ধকালীে ভ়োল অহভজ্ঞিার বণডো কযরযছে। আিহঙ্কি

মােুযষর উৎকহেি জীবে যাপে, িাোিারযির অিযা ার, স্বাধীেিা অজডযের সি অযেক হবষ়ে এখাযে এযসযছ।

উদ্দীপযক শুধু স্বাধীেিা অজডে এবাং িার সাযর্ মজুর, মুহক্তযসো, বমধাবী যুবকযির িুলো করা িয়েযছ। হকন্তু

'একাত্তযরর হিেগুহল' বি পুযরা মুহক্তযুদ্ধকাযল ভ়োবিিা েুযি উযঠযছ। বসখাযে িাোিারযির হেযডািে,

মুহক্তবাহিেীর প্রহিযরাধ, স্বাধীে বাাংলা ববিার বকযের ভূহমকা, যুদ্ধকালীে সম়ে মােুযষর আিহঙ্কি জীবে-যাপে,

বুহদ্ধজীবীযির ওপর হেযডািে, হে়োজীর আত্মসমপডণ প্রভৃহি হিক উযঠ এযসযছ।

উদ্দীপযক এযসযছ স্বাধীে বাাংলা অজডযের জেয গৃিীি পিযক্ষপ এবাং িার সাযর্ বাাংলার হবহভন্ন বেণীর মােুযষর

িুলো। এহি 'একাত্তযরর হিেগুহল' র ো়ে োোে হিযকর মযধয একহি খে হিক। িাই আহম মযে কহর,

উদ্দীপকহি 'একাত্তযরর হিেগুহল' র োর সমগ্রভাবযক ধারণ কযর হে।
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সাহিযিযর রূপ ও রীহি

উত্তর 

ক, হবেসাহিযিযর সবডাযপক্ষা প্রা ীে বূপ বকােহি?

খ, সাহিযিযর হবহভন্ন িাখা-প্রিাখার মযধয উপেযাস অেযিম বকে?

গ, উদ্দীপকহি 'সাহিযিযর বূপ ও রীহি প্রবযন্ধর বকাে িাখার ববহিিয বিে কযর? বযাখযা কর।

ঘ, উদ্দীপকহি সাহিযিযর বৃপ ও রীহি প্রবযন্ধর খোাংি মাত্র, পূণড হ ত্র ে়ে- মন্তবযহি হবযেষণ কর।

ক) হবেসাহিযিযর সবডাযপক্ষা প্রা ীে রূপ বকােহি?

খ) সাহিযিযর হবহভন্ন িাখা-প্রিাখার মযধয উপেযাস অেযিম বকে?

হবেসাহিযিযর সবডযপক্ষা প্রা ীে রূপ োিক।

উপেযাযস কাহিেীর বণডো র্াযক বযল পাঠক সিযজই পড়যি পাযর। িাই সাহিযিযর হবহভন্ন িাখা-প্রিাখার

মযধয উপেযাস অেযিম।

উপেযাযস একহি কাহিেী র্াযক এবাং কাহিেীহি গযিয রহ ি ি়ে। শুরুযি গল্প বিহর ি়ে এবাং িার হভির

হিয়ে উপিাহপি ি়ে হবহভন্ন

 হরযত্রর। এই কারযণ পাঠকরা সিযজই পড়যি আকৃি ি়ে। িাই সাহিযিযর হবহভন্ন িাখা-প্রিাখার মযধয

উপেযাস অেযিম।

হবিুযৎযক মােুষ বলািার িার হি়ো বােঁহধ়োযছ। হকন্তু বক জাহেি মােুষ িব্দযক হেুঃিযব্দর মযধয বাহধযি
পাহরযব। বক জাহেি সাংগীিযক, িিয়ের আিাযক, জাগ্রি আত্মার আেন্দ ধ্বহেযক, আকাযির বিববাণীযক
বস কাগযজ মুহড়য়ে রাহখযব। বক জাহেি মােুষ অিীিযক বিডমাযে বহন্দ কহরযব। অিলস্পিড কালসমুযদ্রর
উপর বকবল এক-একখাহে বই হি়ো সােঁযকা বােঁহধ়ো হিযব। লাইযিহরর মযধয আমরা সিস্র পযর্র ব ৌমার্ার
উপযর িােঁড়াই়ো আহছ। [হসযলি ববার্ড- ‘১৭]
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গ) উদ্দীপকহি 'সাহিযিযর বূপ ও রীহি প্রবযন্ধর বকাে িাখার ববহিিয বিে কযর? বযাখযা কর।

উদ্দীপকহি সাহিযিযর রূপ ও রীহি প্রবযন্ধর 'প্রবন্ধ' োমক িাখাহির ববহিিয বিে কযর।

প্রবযন্ধ বলখযকর সৃজেিীলিার বহিুঃপ্রকাি ঘযি র্াযক। এজেয প্রয়োজে কল্পোিহক্ত ও বুহদ্ধবৃহত্তযক আে়ে

কযর োহিিীঘড সাহিিয রূপ সৃহি করা। সৃজেিীলিাই প্রবযন্ধর মূল  াহলকািহক্ত

উদ্দীপযকর বণডোহিযি বলখযকর বুহদ্ধ ও কল্পোিহক্তর প্রয়োগ েুযি উযঠযছ। এযি কযর উদ্দীপকহিযি বুহদ্ধ ও

সৃজেিীলিার পহর ়ে পাও়ো যা়ে। 'সাহিযিযর রূপ ও রীহি' প্রবযন্ধও সৃজেিীলিাযক প্রবন্ধ িও়োর বযাগযিা

হিযসযব িুযল ধরা িয়েযছ। বসখাযে প্রবযন্ধর ববহিযিয বলা িয়েযছ। "সাধারণি কল্পোিহক্ত ও বুহদ্ধবৃহত্তযক

আে়ে কযর বলখক বকাযো হবষ়েবস্তু সম্পযকড বয আত্মসয িে োহিিীঘড সাহিিয রূপ সৃহি কযরে িাযকই

'প্রবন্ধ োযম অহভহিি করা ি়ে।"

ঘ) উদ্দীপকহি সাহিযিযর বৃপ ও রীহি প্রবযন্ধর খোাংি মাত্র, পূণড হ ত্র ে়ে- মন্তবযহি হবযেষণ কর।

উদ্দীপকহি 'সাহিযিযর রূপ ও রীহি' প্রবযন্ধর 'প্রবন্ধ' ববহিিয বিে কযর হকন্তু পূণড  হরত্র বিে কযর ো।

সাহিিয োোে ধরযের।অযেক রকম উহদ্ভি হেয়ে বযমে বাগাে বিমহে হবহভন্ন রকম সৃহিকমড বযমে- সাহিিয,

কহবিা, োিক, বছাি গল্প, উপেযাস, প্রবন্ধ ইিযাহি হেয়ে সাহিিয জগৎ। আবার প্রহিহির হকছু িাখা প্রিাখা

রয়েযছ।

উদ্দীপযকর বক্তবয সাহিযিযর একহি হবযিষ িাখা বক হেযিডি কযর। এহি িযলা প্রবন্ধ। প্রবযন্ধর বলখযকর

সৃজেিীলিার বহিুঃপ্রকাি ঘযি। 'সাহিযিযর রূপ ও রীহি' প্রবন্ধ সাহিযিযর একহি িাখার হবস্তাহরি আযলা ো

উপিাপে করা িয়েযছ, উদ্দীপযকর ববহিযিযর সাযর্ সািৃিযপূণড। হকন্তু প্রবযন্ধ সাহিযিযর অেযােয িাখার ও

হবস্তাহরি আযলা ো করা িয়েযছ।

'সাহিযিযর রূপ ও রীহি' প্রবযন্ধ কহবিা, োিক, বছাি গল্প, উপেযাস, প্রবন্ধ ইিযাহি িাখা-প্রিাখা়ে হবহভন্ন হবষ়ে

হেয়ে আযলা ো করা িয়েযছ। অর্ উদ্দীপযক সাহিযিযর অযেক িাখার মযধয একহি িাখা 'প্রবন্ধ'র ববহিিয

েুযি উযঠযছ। িাই উদ্দীপকহি 'সাহিযিযর রূপ ও রীহি' প্রবযন্ধর খডোাংি মাত্র, পূণড হ ত্র ে়ে- মন্তবযহি যর্ার্ড।
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বহিপীর

উত্তর 

ক. ‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল কি ?

খ. িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছল বকে ?

গ. উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযকর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ, িা বযাখযা কযরা।

ঘ. “ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ”। - উহক্তহির সিযিা হেরূপণ কযরা।

ক. ‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল কি ?

খ. িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছল বকে ?

‘ বহিপীর ’ োিকহির র োকাল ১৯৬০ সাল।

পহরহিহি হবযব ো কযর বহিপীযরর হবপযির আিঙ্কা়ে িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর এযসহছযলে।

বহিপীর িাযিরার মা-বাবার সািাযযয িার অমি র্াকা সযেও িাযক হবয়ে কযরে। পরবিডীযি িাযিম আহলর

বজরা়ে পলািক িাযিরার উপহিহি বির বপয়ে িাযক কব্জা করার জেয হিহে িহককুোিযক পুহলি র্াকযি

বযলে। হকন্তু িাযিরার অমযি হবয়ে করা়ে হবপি িযি পাযর বভযব িহককুোি পুহলি র্াকযি হগয়ে হেযর

এযসহছযলে।

মািৃিারা হেেু  া ার বাহড়যি বযড়া ি়ে।  া ী হেেুযক ববাো মযে কযর। ভাযব বকােরকযম পাত্রি করযি
পারযলই ি়ে। অবযিযষ  া ী সহিযের সাংসাযর এক বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে বি়ে হেেুযক। জীবেসয িে হেেু এ
হবয়ে বমযে ো হেয়ে একহিে বাহড় বছযড় অজাোর উযদ্দযিয পাহড় জমা়ে। [হসযলি ববার্ড- ‘১৭]
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গ. উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযকর বয হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ, িা বযাখযা কযরা।

উদ্দীপযক ‘ বহিপীর ’ োিযক বহণডি পাত্রীর ইচ্ছার হবরুযদ্ধ অসম হবয়ের হিকহি প্রহিেহলি িয়েযছ।

‘ বহিপীর ’ োিযকর একহি গুরুত্বপূণড  হরত্র হকযিারী িাযিরা। বাবা ও সৎ মা বহিপীযরর সাযর্ িাযিরার

অমযি হবয়ে বিে। জীবেসয িে িাই পাহলয়ে হিয়ে আত্মরক্ষার পর্ ববযছ বে়ে।

উদ্দীপযক মািৃিারা হেেু  া ার বাহড়যি বযড়া ি়ে। িার  া ী হেেুযক ববাো বভযব সহিযের সাংসাযরর এক

বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে বি়ে। হেেু এ হবয়ে মােযি ো বপযর একহিে বাহড় বছযড়  যল যা়ে। অিএব বিখা যা়ে-

োিযকর িাযিরা ও উদ্দীপযকর হেেু িুজযেই জীবেসয িে। িারা জীবে ও জগি সম্পযকড অহভন্ন িৃহিভহে

লালে কযর এবাং বস আযলাযক িারা পযর্র পহর্ক িয়েযছ। োিযক বহণডি িাযিরার এ জীবেয িো ও

কমডপোর প্রহিেলেই ঘযিযছ উদ্দীপযক।

ঘ. “ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ”। - উহক্তহির সিযিা হেরূপণ কযরা।

“ উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ” - উহক্তহি সহঠক।

‘ বহিপীর ’ োিযক হকযিারী িাযিরাযক িার সৎমা ও বাবা হমযল বহিপীযরর সাযর্ হবয়ে বি়ে। বকেো িাযির

ধারো পীযরর সাযর্ বময়ে হবয়ে হিযল িাযির পুণয িযব। হকন্তু প্রহিবািী িাযিরা হবয়েযি অসম্মহি প্রকাি কযর

এবাং প্রহিবািস্বরূপ বাহড় বছযড় পাহলয়ে যা়ে।

উদ্দীপযকর হেেু মািৃিারা,  া ার সাংসাযর বস বযড়া ি়ে।  া ী িাযক ববাো মযে কযর এক বৃযদ্ধর সাযর্ হবয়ে

বি়ে। জীবেসয িে হেেু হবয়েযি প্রহিবাি করযি ো পারযলও পরবিডীযি বাহড় বছযড় অজাোর পযর্ পাহড়

জমা়ে। োিযকর ঘিোর সাযর্ উদ্দীপযকর হমল এিুকুই।

‘ বহিপীর ’ োিযক বলখক সমাযজ োরীযির োজুক অবিাে এবাং িাযিরা  হরত্রহির মাধযযম উক্ত বযাবিার

হবপরীযি োরী জাগরযের ইহেি প্রিাে কযরযছে। পািাপাহি সমাযজ বজেঁযক বসা ধমডান্ধিা এবাং পীরপ্রর্ার

প্রভাব িুযল ধযরযছে। বহিপীর জহমিার িাযিম আহলর বজরা়ে িাযিরাযক খুেঁযজ পা়ে। যখে বস জােযি পাযর

িাযিম আহলর জহমিাহর হেলাযম উযঠযছ িখে অরযর্র হবহেময়ে িাযিরাযক হেহরয়ে হিযি বযল। িাযিরাও

জহমিাযরর অসিা়েত্ব বিযখ রাহজ ি়ে। হকন্তু িাযিম আহল িাযিরাযক হেহরয়ে হিযি  া়ে ো। এখাযে িাযিম

আহক ও িাযিরা উভয়ের মােহবক হিকহি েুযি উযঠযছ। অপরহিযক জহমিারপুত্র িাযিম আহল যুহক্তবািী ও

আধুহেক হ ন্তাসম্পন্ন হিহক্ষি যুবক। িাযিরা আত্মিিযা করযি বগযল বস িাযক রক্ষা কযর এবাং হববাহিি

বজযেও হবয়ে করযি  া়ে। ঘিোর বযাহপ্ত ও পহরেহি হবযব ো়ে বলা যা়ে, উদ্দীপকহি ‘ বহিপীর ’ োিযকর

সমগ্রভাব িুযল ধযরহে ।
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হিক্ষা ও মেুষযত্ব

উত্তর 

ক) "কু্ষৎ হপপাসা"- িযব্দর অর্ড হক?

খ) 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর 'ওপর বর্যক িাে' বলযি বলখক হক বুহেয়েযছে?

গ) উদ্দীপযকর ইউসুযের মােহসকিা আমাযির 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর বকাে হিকহিযক স্মরণ কহরয়ে বি়ে।

বযাখযা কযরা।

ঘ) ব ৌধুরী সাযিযবর মি বলাকযির জেয ‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধর বমািাযির বিাযসে ব ৌধুরী হক বািডা

হিয়েযছে? হবযেষণ কযরা।

BARISAL BOARD

ক) "কু্ষৎ হপপাসা"- িযব্দর অর্ড হক?

খ) 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর 'ওপর বর্যক িাে' বলযি বলখক হক বুহেয়েযছে?

কু্ষৎহপপাসা িযব্দর অর্ড িযলা কু্ষধা ও িৃষ্ণা।

‘হিক্ষা ও মেুষযত্ব’ প্রবযন্ধ 'ওপর বর্যক িাে' বলযি বলখক হিক্ষাযক বুহেয়েযছে।

প্রবযন্ধ বলখক মােুযষর জীবেযক বিািলা ঘযরর সাযর্ িুলো কযরযছে। এর উপযরর িলা়ে মেুষযত্ব আর

হেয র িলা়ে র্াযক জীবসত্তা। মেুষযযত্বর ঘযর বযি সািাযয কযর হিক্ষা। এই হিক্ষা ওপর বর্যক মােুষযক

বিযে মেুষাযক মেুষযযত্বর ঘযর হেয়ে যা়ে। আর এ হবষ়েহি ববাোযিই বলখক প্রযশ্নাক্ত কর্াহি বযলযছে।

িাহরদ্র পহরবাযরর সন্তাে ইউসুে িােঁর িূর সম্পযকডর আত্মী়ে ও়োযজর ব ৌধুরীর বাসা়ে বর্যক পড়াশুো
কযর। ব ৌধুরী সাযিযবর হবিাল বযবসা, হবিাল আহভজািয। প্রযিযক সন্তাযের োযম বযাাংযক বকাহি বকাহি
িাকা হর্যপাহজি। িাহম গাহড় ছাড়া সাধারণ বকাে গাহড়যি িারা  যড়ই ো। বনু্ধ-আড্ডা-গাে-ক্লাব-পাহিড
এসব হেয়ে িাযির হিেরাহত্র। ঊধ্বডিে কমডকিডাযির িাি কযর ব ৌধুরী সাযিব িার এসব হঠক রাযখে।
প্রর্ম প্রর্ম ইউসুে এসব বিযখ হবহস্মি িযিা। এখে সয়ে বগযছ। বস িার মি হবেহবিযাল়ে আর
পড়াযলখা হেয়ে বযস্ত র্াযক। ব ৌধুরীযির বকােহকছুই ওযক আকৃি কযর ো, বরাং ভাযব মােুষ এমে ি়ে
বকে? [বহরিাল ববার্ড- ২০১৭]
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গ) উদ্দীপযকর ইউসুযের মােহসকিা আমাযির 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধর বকাে হিকহি বক স্মরণ কহরয়ে? 
বি়ে বযাখযা কযরা।
উদ্দীপযকর ইউসুযের মােহসকিা আমাযির "হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধ বহণডি হিক্ষার আসল কাজ ির্া

মেুষযত্বযবাযধর হিকযক স্মরণ কহরয়ে বি়ে।

হিক্ষার আসল কাজ িযলা মেুষযত্বযবাধ সৃহি। যার মাযে মেুষযত্বযবাধ র্াযক বস কখযো বলাযভর োেঁযি ধরা

বি়ে ো। বকেো বস জাযে লাযভর েযল মােুযষর আহত্মক মৃিুয ঘযি। এযি মােুষ অেুভূহির জগযি েিুর

িয়ে পযড়।

উদ্দীপযকর ইউসুযের মাযে আমরা মেুষযত্বযবাযধর জাগরণ বিখযি পাই। িার কাযছ হবলাস-বযসে আর

উমত্তিার িািছাহে র্াকযলও বস িাযি সাড়া বি়ে ো। বকেো বস হিক্ষার মাধযযম বুেযি বপযরযছ বয

জীবসত্তার  াহিিা পূরণই জীবযের মূল উযদ্দিয ে়ে। এযক্ষযত্র হিক্ষা ইউসুযের অন্তযরর বযাপার িয়ে উযঠযছ।

মেুষযযত্বর আহ্বাযে সাড়া বিও়োর কারযণই ইউসুে সুযযাগ র্াকা সযেও বলাযভর োেঁযি পা বাড়া়ে ো।

ঘ) ব ৌধুরী সাযিযবর মি বলাকযির জেয হিক্ষা ও মেুষযত্ব প্রবযন্ধর বমািাযির বিাযসে ব ৌধুরী হক বািডা
হিয়েযছে? হবযেষণ কযরা।

উদ্দীপযকর ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাকযির জেয "হিক্ষা ও মেুষযত্ব' প্রবযন্ধ বলখক বযলযছে, িারা অর্ড ন্তার

হেগযড় বহন্দ। অর্ডসাধোই জীবেসাধো ে়ে। শুধু অযর্ডর বমাযি ছুিযল জীবযের উযদ্দিয সেল ি়ে ো।

অর্ডহ ন্তার হেগড় বর্যক মুক্ত িযি পারযলই মােুযষর মাযে বকবল মেুষযত্বযবাধ জাগরণ ঘযি।

উদ্দীপযকর ব ৌধুরী সাযিবযক বিখা যা়ে অর্ডসাধো়ে মত্ত র্াকযি। িার বক্ষযত্র হিক্ষার অপ্রয়োজযের হিকহি

অেুপহিি। অর্ হিক্ষার অপ্রয়োজযের হিকহিই বেষ্ঠ হিক। এই অপ্রয়োজযের হিকহি িযলা মেুষযত্ব। ব ৌধুরী

সাযিযবর বক্ষযত্র এই মেুষযত্বযবাযধর বকাযো লক্ষণ প্রকাি পা়ে ো। িার মযিা মােহসকিার বলাযকরা একসম়ে

অেুভূহির জগযি েিুর িয়ে পযড়।

উদ্দীপযকর ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাযকরা মেুষযযত্বর আিবাযে সাড়া হিযি পাযরহে। 'হিক্ষা ও মেুষযত্ব'

প্রবযন্ধ ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাকযির সম্পযকড বলখক বযলযছে হিক্ষা িাযির বাইযরর বযাপার। আর হিক্ষা

যাযির অন্তযরর বযাপার িয়ে উঠযি পাযরহে িাযির আহত্মক মৃিুয ঘযি। অেুভূহির জগৎ িাযির িূেয। হিক্ষার

আসল কাজ বয মেুষযত্বযবাধ সৃহি িা ব ৌধুরী সাযিযবর মযিা বলাকযির বক্ষযত্র অন্তুঃসারিূেয িয়ে পযড়।


