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সাপ ধরার মন্ত্র শিখে মৃত্য ুঞ্জয় মস্তবড় সাপযখড় হখয় উঠল। একশিন সাপ ধরখত্ বেখল শবষধর সাখপর িাংিখন
বস আহত্ হয়। ত্ার শ্বশুখরর বিওয়া সব ত্াশবজ-কবচ ত্ার হাখত্ ববেঁখধ বিওয়া হখলা আর বসই সাখে
বহুসাংেুক ওঝা শমখল বহু বিব-বিবীর বিাহাই এবাং ঝাড়ফয ক কখরও ত্াখক বােঁচাখত্ পারল না।

অভােীর স্বেড

All BOARD

ক) গ্রাখম বক নাড়ী বিেখত্ জানত্?

ে) ‘মা মখরখে ত্ যা শনখচ বনখব িােঁড়া'- অধর রাখয়র এরূপ উশির কারণ কী?

ে) উদ্দীপখক অভােীর স্বেড েখের বয শবখিষ শিখকর প্রশত্ফলন ঘখেখে ত্া বুােুা কর।

ঘ) “উদ্দীপখক ‘অভােীর স্বেড েখের একশে শবখিষ শিখকর প্রশত্ফলন ঘেখলও েখের মূল শবষয়শে অনযপশিত্।” 

মন্তবুশের যোেডত্া শবচার কখরা।

উত্তর

ক) গ্রাখম বক নাড়ী বিেখত্ জানত্?

গ্রাখম ঈশ্বর নাশপত্ নাড়ী বিেখত্ জানত্।

ে) ‘মা মখরখে ত্ যা শনখচ বনখব িােঁড়া'- অধর রাখয়র এরূপ উশির কারণ কী?

অধর রাখয়র প্রখনাি উশিশে করার কারণ জাশত্ ববষমু।

অভােীর স্বেড েখের মূল বকশিকা অভােীর মৃত্য ুর পর ত্ার সৎকাখরর জনু ত্ার স্বামী রশসক বাঘ উঠাখন োকা

ববল োে কােখত্ বেখল ত্াখক চড় বমখর বখস বপয়ািা। এ অনুাখয়র নাশলি ও মাখক পযড়াখনার জনু কাখঠর

বযাোন শিখত্ কাঙালী েযখে যায় জশমিাখরর বোমস্তা অধর রায় এর কাখে। প্রবল উখত্তজনায় কাঙ্গাশল এখকবাখর

কাোশড়র উপর উখঠ যায়। মরা েয েঁখয় এখসখে মখন কখর অেডাৎ মূলত্ জাত্ ববষখমুর কারখণ অধর রায় ধমক

শিখয় ত্াখক শনখচ বনখম িােঁড়াখত্ বখল।

[সকল ববার্ড- ‘২০১৮]
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ে) উদ্দীপখক অভােীর স্বেড েখের বয শবখিষ শিখকর প্রশত্ফলন ঘখেখে ত্া বুােুা কর।

উদ্দীপখক অভােীর স্বেড েখের প্রশত্ফশলত্ শিকশের হল অভােীর করুণ পশরণশত্।

অভােীর স্বেড েখের মূল চশরত্র অভােী শনচয জাখত্র। েখে বিো বিয় বয, অভােী ভীষণ অসযি হখয় পড়ায়

ত্ার বেখল কাঙাশল ত্ার ঘশে বন্ধক বরখে কশবরাজখক এক োকা শিখল শনচয জাত্ বখল কশবরাজ অভােীখক

বিেখত্ আখসন না বরাং িয'চারো বশড় শিখয় বিয়। কাঙাশল বস বশড় ত্ার মাখক শিখল বস ত্া মাোয় বঠশকখয়

উনযখন পযশড়খয় বিয়। এোড়াও পাড়া-প্রশত্খবিীখির বিওয়া নানা ওষযধ ও পরামিড ভােুখিবত্ায় শবশ্বাসী

অভােী উখপক্ষা কখর ফখল একশিন বস মৃত্য ুর স্বাি গ্রহণ কখর।

উদ্দীপখক সাপ ধরার মন্ত্র শিখে মৃত্য ুঞ্জয় অখনক বড় সাপযখড় হখয় উখঠ এবাং একশিন সাপ ধরখত্ শেখয়

সাখপর িাংিখন বস আহত্ হয়। উদ্দীপখকর মৃত্য ুঞ্জয় ও অভােী উভয়ই ত্াখির অসযিত্ায় ঔষধখক অখপক্ষা

কখর। ফখল শনয়শত্র োখন উভয়ই মৃত্য ুবরণ কখর। এমনভাখব উদ্দীপখকও অভােীর স্বেড েখে মৃত্য ুর

অশনবাযডত্ার প্রশত্ফলন হখয়খে।

ঘ) উদ্দীপখক ‘অভােীর স্বেড েখের একশে শবখিষ শিখকর প্রশত্ফলন ঘেখলও েখের মূল শবষয়শে অনযপশিত্।”
মন্তবুশের যোেডত্া শবচার কখরা।

েখের মূল শবষয় জাত্ববষমু ও সামন্তবাখির শনমডম রূপ অনযপশিত্ হওয়ায় প্রখনাি মন্তবুশে যোেড।

অভােীর স্বেড েখে জাত্ ববষমু ও বোড়াশমর শিকশে ফয খে উখঠখে। েখের মূল বকশিকা অভােী শনচয জাখত্র

অশধকারী। ফখল ত্াখক সবাই বহয় কখর। অসযি হখয় পড়খল অভােীর বেখল কাঙালী ঘশে বন্ধক বরখে

কশবরাজ র্াকখত্ বেখলও কশবরাজ আখস না কারণ অভাশেনী শনচয জাখত্র। এোড়াও অভােীর মৃত্য ুর পর

সৎকাখরর জনু ত্ার স্বামী রশসক বাঘ ববল োে কােখত্ বেখল বপয়ািা ত্াখক মারধর কখর। কাঙ্গালী এর

প্রশত্বাি জানাখত্ বেখল জশমিাখরর বোমস্তা অধর রায় ত্াখক ধমক বমখর শনখচ নামখত্ বখল। এ সকল

ঘেনার মূল কারণ হখলা জাত্ বোেঁড়াশম।

উদ্দীপখকর মৃত্য ুঞ্জয় শবিাল সাপযখড়। বস একশিন সাপ ধরখত্ বেখল সাখপর িাংিখন আহত্ হয়। আহত্

হওয়ায় ত্ার শ্বশুর ত্াখক নানা ঝাড়ফয েঁক করখত্ চাইখলও বস ত্া উখপক্ষা কখর ফখল শনয়শত্র োখন বস

মৃত্য ুবরণ কখর।

অভােীর স্বেড েখে অভােীর মৃত্য ুর শবষয়শে মযেু নয়। এ েখের মূল শবষয় জাত্ বোেঁড়াশম। সযত্রাাং উপখরাি

আখলাচনার শভশত্তখত্ বলা যায় বয উদ্দীপখক অভােীর স্বেড েখের একশে শবখিষ শিখকর প্রশত্ফলন ঘখেখে

শকন্তু েখের মূল শবষয় অনযপশিত্।
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িত্রুর প্রখলাভখন পখড় ইমাম হাসান (রা.)-বক ত্ার শপ্রয়ত্মা স্ত্রী জাখয়িা শবষ প্রখয়াে কখরন। মৃত্য ুপেযাত্রী
ইমাম হাসান (রা.) শবষয়শে জানখত্ বপখরও ত্া বোপন রাখেন। ত্ােঁর অনযজ শবষিাত্ার নাম জানখত্ চাইখল
শত্শন ত্াখত্ অস্বীকৃশত্ জানান এবাং ভশবষুখত্ জানখত্ পারখলও ত্াখক ক্ষমা করখত্ বখলন।

মানযষ মযহম্মি (স.)

ক. োত্রজীবখন বমাহাম্মি ওয়াখজি আলী বকান আখদালখন বযাে শিখয়শেখলন?

ে. ‘মানযখষর একজন হইয়াও মযহম্মি (স.) িযলডভ’—কোশে বযশঝখয় বলখো।

ে. উদ্দীপখক ইমাম হাসান (রা.)-এর চশরখত্র হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর বয মহৎ গুখণর প্রভাব পখড়খে ত্া ‘মানযষ

মযহম্মি (স.)’ প্রবখন্ধর আখলাখক বুােুা কখরা।

ঘ. “উদ্দীপখকর প্রশত্ফশলত্ গুণশে হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর পশরপূণড গুখণর অাংিশবখিষ।” উশিশে মূলুায়ন কখরা।

উত্তর

ক. োত্রজীবখন বমাহাম্মি ওয়াখজি আলী বকান আখদালখন বযাে শিখয়শেখলন?
োত্রজীবখন বমাহাম্মি ওয়াখজি আলী অসহখযাে আখদালখন বযাে শিখয়শেখলন।

ে. ‘মানযখষর একজন হইয়াও মযহম্মি (স.) িযলডভ’—কোশে বযশঝখয় বলখো।

অননু মানশবক গুণাবশলর কারখণ হযরত্ মযহম্মি (স.) শেখলন িযলডভ।
হযরত্ মযহম্মি (স.) শেখলন অত্ুন্ত সহনিীল এবাং শনরহাংকারী একজন মানযষ। অত্ুাচারীখক শত্শন কেখনা

অশভিাপ বিনশন। বাংিখেৌরব এক মযহূখত্ডর জখনুও ত্ার মাখঝ িান পায়শন। উিারত্ার বক্ষখত্র ত্ােঁর জয শড় বনই।

সত্ু সাধনায় শত্শন শেখলন বখের মখত্া কশঠন, পবডখত্র মখত্া অেল; অেচ করুণায় শেখলন কয সযমখকামল।

এককোয় বলা যায় ত্ুাে, বপ্রম, সাধযত্া, বসৌজনু, ক্ষমা, সাহস, অনযগ্রহ, আত্মশবশ্বাস, চাশরশত্রক বসৌদযড এসব

মানশবক শিখকর সমাহার মানযখষর মাখঝ েয েঁখজ পাওয়া িযষ্কর। ত্াই শত্শন মানযখষর একজন হখয়ও িযলডভ।

[সকল ববার্ড- ‘২০১৮]
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ে. উদ্দীপখক ইমাম হাসান (রা.)-এর চশরখত্র হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর বয মহৎ গুখণর প্রভাব পখড়খে ত্া ‘মানযষ
মযহম্মি (স.)’ প্রবখন্ধর আখলাখক বুােুা কখরা।

উদ্দীপখক ইমাম হাসান (রা.)-এর চশরখত্র হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর বয মহৎ গুখণর প্রভাব পখড়খে ত্া হখলা
ক্ষমািীলত্া।
প্রবন্ধানযসাখর, হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর চশরখত্রর অেশণত্ মানশবক গুখণর একশে হখলা ক্ষমািীলত্া। মক্কার
পখেপ্রান্তখর বপৌত্তশলকখির পােখরর আঘাখত্ ত্ােঁর িরীখরর বসন বহুবার রিরশঙন হখয়খে, ত্বয শত্শন পাপী
মানযষখক ভাখলাখবখসখেন। বার বার আহত্ হখয়ও ত্াখির অশভিাপ বিনশন বরাং ক্ষমা কখরখেন। ত্াখয়খফ
িত্রুর পােখরর আঘাখত্ শত্শন অবসন্ন হখয় পখড়ন, িত্রুরা আবার ত্ােঁখক িাড় কশরখয় পাের মারখত্ োখক,
রখি ত্ােঁর বসন শভখজ যায়। শকন্তু ত্বযও শত্শন ত্াখির জনু আল্লাহর িরবাখর বমানাজাত্ কখরন- ‘এখির
জ্ঞান িাও প্রভয , এখির ক্ষমা কখরা।’ মক্কা শবজখয়র পর শত্শন পাপী মানযষগুখলার জনু সাধারণ ক্ষমা বঘাষণা
কখরন।
হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর চশরখত্রর অনযরূপ গুখণর প্রভাব উদ্দীপখকর ইমাম হাসান (রা.)-এর চশরখত্র লক্ষণীয়।
ইমাম হাসান (রা.) বক ত্ােঁর স্ত্রী জাখয়িা শবষপ্রখয়াখে হত্ুা কখরন। শত্শন সমগ্র শবষয়াশি জানখত্ বপখরও ত্া
বোপন রাখেন। এমনশক ত্ােঁর অনযখজর শনকেও ত্া প্রকাি কখরনশন। বরাং ভশবষুখত্ জানখত্ পারখলও
ঘাত্কখক বযন ক্ষমা করা হয় বসই অনযখরাধ কখরন। এর মাধুখম ইমাম হাসান (রা.) চশরখত্র ক্ষমািীলত্ার
এক মহৎ িৃষ্টান্ত ফয খে উখঠখে।

ঘ. “উদ্দীপখকর প্রশত্ফশলত্ গুণশে হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর পশরপূণড গুখণর অাংিশবখিষ।” উশিশে মূলুায়ন কখরা। 

“উদ্দীপখক প্রশত্ফশলত্ গুণশে হযরত্ মযহম্মি (স.) চশরখত্রর পশরপূণড গুখণর অাংিশবখিষ”- মন্তবুশে যোেড।
‘মানযষ মযহম্মি (স.)’ প্রবখন্ধ বিো যায় বয, হযরত্ মযহম্মি (স.) শেখলন অত্ুন্ত ক্ষমািীল, উিার, িূরিিডী,
ত্ীক্ষ্ণবযশিসম্পন্ন একজন মানযষ। েৃহখির ধনসম্পি, বনতৃ্খের মযডািা, রাজার শসাংহাসন সবশকেযর প্রশত্ শত্শন
শেখলন শনখলডাভ। শত্শন মক্কা ও ত্াখয়খফ সীমাহীন শনযডাত্খনর শিকার হন। শকন্তু ত্বযও ত্াখির অশভিাপ
বিনশন। বরাং মক্কাশবজখয়র পর বঘাষণা কখরন সাধারণ ক্ষমা। সীমাহীন ক্ষমত্ার অশধকারী হখয়ও শত্শন ত্া
কেখনাই প্রখয়াে কখরনশন। আবার মযডািাহাশনর আিঙ্কা ত্যচ্ছ কখর শত্শন অকয খত্াভখয় আত্মখিাষ উিঘােন
কখরখেন।
উদ্দীপখকর ইমাম হাসান (রা.)-এর মাখঝ ফয খে উখঠখে শুধয ক্ষমািীলত্ার শিকশে। ত্ােঁর ঘাত্ক স্ত্রী জাখয়িার
কো জানখত্ বপখরও ক্ষমা কখর বিন। অনযখজর শনকে শবষয়শে বোপন রাখেন এবাং ভশবষুখত্ এ সত্ু
প্রকাি বপখলও ত্াখক ক্ষমা করখত্ বখলন। ইমাম হাসান (রা.)-এর এরূপ আচরখণ ত্ােঁর অসীম ক্ষমািীলত্ার
শিকশে প্রকাি বপখয়খে।
অপরশিখক ‘মানযষ মযহম্মি (স.)’ প্রবখন্ধ বিো যায় বয, হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর চশরখত্র নানা গুখণর সমাখবি
ঘখেখে। ত্ােঁর চশরখত্রর অনুত্ম গুণ ক্ষমািীলত্া, উিারত্া, ত্ুাে, সাধযত্া, বসৌজনু, অনযগ্রহ, িূরিিী শচন্তা
ইত্ুাশির উখল্লে উদ্দীপখক পাওয়া যায় না। বসোখন ফয খে উখঠখে ইমান হাসান (রা.)- এর অনুত্ম মানশবক
গুণ ক্ষমািীলত্ার শিক। এমন মহান ক্ষমািীলত্ার শিক আমরা মহানশব (স.)- এর অসাংেু গুণাবশলর মখধুও
লক্ষ কশর। ত্াই বলা যায়, উদ্দীপখক হযরত্ মযহম্মি (স.)-এর চাশরশত্রক গুণাবশলর অাংিশবখিষ ফয খে উখঠখে
মাত্র।
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বাাংলা শিক্ষক বেশণখত্ ‘সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্’ প্রবন্ধশে পড়াখত্ শেখয় সাশহখত্ুর একশে নবীন িাো শনখয় কো

বলশেখলন। এর ববশিষ্ট সম্পখকড শত্শন বখলন,“এখত্ সকল প্রকার বাহুলু বজডন করা হয়। একজন আলাংকাশরক

এশেখক একশে ফয খলর সাখে ত্য লনা কখরখেন, যাখত্ পাত্া বা কােঁোর বকাখনা িান বনই।

সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্

ক. মহাকাবু বকান কাশহনী অবলম্বখন রশচত্ হয় ?

ে. নােকখক িৃিুকাবু বলা হয় বকন?

ে. উদ্দীপখক সাশহখত্ুর বয িাোর প্রশত্ ইশঙ্গত্ করা হখয়খে ত্া ‘সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্’ প্রবখন্ধর আখলাখক

বুােুা কখরা।

ঘ. উদ্দীপখক প্রশত্ফশলত্ সাশহত্ু িাোর সখঙ্গ– পাঠক সমাখজ সবডাশধক পশঠত্ ও জনশপ্রয় িাোশের ত্য লনামূলক

আখলাচনা কখরা।

উত্তর

ক. মহাকাবু বকান কাশহনী অবলম্বখন রশচত্ হয় ?

মহাকাবু রশচত্ হয় যযিশবগ্রখহর বকান কাশহনী অবলম্বখন।

ে. নােকখক িৃিুকাবু বলা হয় বকন?

নােক অশভনখয়র মাধুখম উপিাশপত্ হয় বখল নােকখক িৃিুকাবু বলা হয়।

নােখকর লক্ষ পাঠক নয় বরাং িিডক। নােখকর মাধুখম িিডক সমাজবুবিার সকল ঘেনা বচাখের সামখন

জীবন্ত অবিায় বিেখত্ পান। নােক হখচ্ছ এক ধরখনর সাংলাপ প্রধান সাশহত্ু। বযখহত্য নােক শনখজর বচাখে

পযখরা শবষয়শে জীবন্ত অবিায় বিেখত্ পান ত্াই শবষখয়র েভীখর েযব সহখজই প্রখবি করখত্ পাখর এবাং এখত্

কখর িিডখকর মখনর বভত্র একশে অনুরকম ভাললাো জন্ম হয়। বকননা নােক একমাত্র অঙ্গ যা সরাসশর

পাঠক সমাজখক প্রভাশবত্ করখত্ সক্ষম হয়। সখবডাপশর অশভনখয়র মাধুখম নােক প্রিিডন করা হয় বখল অেডাৎ

সাশহত্ুখক গ্রীখে পশরণত্ করা হয় বখল নােকখক িৃিুকাবু বলা হয়।

[সকল ববার্ড- ‘২০১৮]
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ে. উদ্দীপখক সাশহখত্ুর বয িাোর প্রশত্ ইশঙ্গত্ করা হখয়খে ত্া ‘সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্’ প্রবখন্ধর আখলাখক
বুােুা কখরা।

উদ্দীপখক সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্ প্রবখন্ধর বোেেখের প্রশত্ ইশঙ্গত্ করা হখয়খে।
সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্ প্রবখন্ধ প্রাবশন্ধক সাশহখত্ুর নানা শবধ িাোর সম্পখকড আখলাকপাত্ কখরখেন। ত্খব

ত্ন্মখধু বোেেখের কো বখলখেন বযশে শকনা সবডাখপক্ষা নবীন িাো। বোে েখের ববশিষ্টু হখচ্ছ এর পশরশধ

হখব েযবই সীশমত্ এবাং েখের চশরত্র সাংেুা োকখব অে। আকশিকভাখব আরম্ভ হয় এবাং পশরসমাশি েযব

দ্রুত্ত্ার সাখে ঘখে বোে েখের বক্ষখত্র। বোেেে পাঠখকর মখন রস সঞ্চার কখর দ্রুত্ কাশহনীর পশরণশত্র

শিখক শনখয় যায় এবাং বকাখনা বকাখনা বক্ষখত্র একশে অবুি মখনাভাব প্রকাি কখর েেশে বিষ হখয়

যায়। এই বেখক বলা যায় বোে েখের পশরসমাশি কেখনা সমূ্পণডরূখপ বিষ হয় না। ফখল বলেনীর প্রশত্

পাঠখকর আগ্রহ রখয়খে। শকেয অবুি কোর মধু শিখয় সমস্ত ভাববস্তু পাঠখকর শনখজর বযখঝ শনখত্ হয়।

উদ্দীপখক সাশহখত্ুর নত্য ন িাো বোে েখের ববশিষ্টু বণডনা করা হখয়খে। বোেেখে সবরকম বাহুলু বজডন

করা হয় এবাং এশেখক ত্য লনা করা হখয়খে কােঁোশবহীন ও পাত্াশবহীন ফয খলর সাখে। অেডাৎ বোেেে যত্

সাংশক্ষি হখব বোে েখের সােডকত্া ত্ত্ই শবিুমান োকখব। শঠক বস জায়ো বেখক যশি আমরা শচন্তা কশর

উদ্দীপখক মূলত্ বোে েখের ববশিষ্টু সম্পখকড আখলাচনা করা হখয়খে। এই জায়ো বেখক আমরা বলখত্

পাশর উদ্দীপখক সাশহখত্ুর প্রশত্ ইশঙ্গত্ করা হখয়খে বসশে হখচ্ছ বোে েে।

ঘ. উদ্দীপখক প্রশত্ফশলত্ সাশহত্ু িাোর সখঙ্গ– পাঠক সমাখজ সবডাশধক পশঠত্ ও জনশপ্রয় িাোশের ত্য লনামূলক
আখলাচনা কখরা।

সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্ প্রবখন্ধর বণডনা অনযযায়ী পাঠকসমাখজ বহুলপশঠত্ জনশপ্রয় িাোশে হল উপনুাস।
সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্ প্রবখন্ধ আমরা বিেখত্ পাই উপনুাখসর পশরসর বযমন শবসৃ্তত্ উপনুাখসর চশরত্র

সাংেুা ত্য লনামূলক ববশি। উপনুাখস উপনুাশসক ত্ার শনজস্ব িিডন ঘেনাপ্রবাহ এবাং সবশকেযর মখধু শিখয়

ধীখর ধীখর এর পশরণশত্র শিখক ধাশবত্ হন। বযখহত্য উপনুাস ত্য লনামূলক বোে েখের ত্য লনায় বড় হয় ত্াই

ইখচ্ছ করখল আমরা এখক বড় েে বলখত্ পাশর।

উদ্দীপখক বাাংলা শিক্ষক সাশহখত্ুর রূপ ও রীশত্ সম্পখকড শিক্ষােডীখির বযঝাখচ্ছন। বোে েখের ববশিষ্টু শনখয়

কো বখলখেন। বোে েখের ববশিষ্টু হল এর পশরশধ সীশমত্ োকখব। পািাপাশি এর চশরত্র সাংেুা

ত্য লনামূলক কম হখব।
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বোেেে বযখকাখনা মযহূখত্ড বিষ হখত্ পাখর শঠক বত্মশন আকশিকভাখব এর আরম্ভ হখয় োখক। ত্াোড়া

বোেেখের আখরা একশে ববশিষ্টু হখচ্ছ ববশিরভাে সময় পাঠক বলেক এর অবুি কোর মধু শিখয় সমস্ত

ভাববস্তু বযখঝ শনখত্ বাধু হয়। অপরশিখক সাশহখত্ুর সবখচখয় বুােুামূলক অাংি হখচ্ছ উপনুাস। এোখন

বিো যায় পযখরা ঘেনা প্রবাহ ত্য লনামূলক বোে েখের বচখয় বড় হয়। শুধয ত্াই নয় এর অখনক কাশহনী

বাশহনী ও োকখত্ পাখর। উপনুাখসর প্রধান শবষয় হখচ্ছ প্লে। বয জায়ো বেখক বোেেখে প্লে বখল শকেয

বনই। উপনুাখসর বক্ষখত্র পাঠক ধীখর ধীখর উপনুাখসর েভীখর প্রখবি কখর এবাং একশে পযডায় পাঠক

পশরশিশত্ জানার জনু আকয ল হখয় ওখঠ। উপনুাস বোেেে এর মখত্া আকাঙ্ক্ষা বরখে সমাি হয় না। এক

কোয় উপনুাখসর পশরণশত্ শনখয় পাঠখকর বকান শজজ্ঞাসা োখকনা।

মূলত্ বোেেে পাঠকসমাখজর মাখঝ সমািৃত্ হখলও পাঠকসমাজখক পশরপূণড তৃ্শি িাখন অক্ষম। ত্ার

শবপরীখত্ উপনুাস সমূ্পণডরূখপ পাঠখকর মখনর চাশহিা পূরণ কখর। ত্খব উপনুাস সাশহখত্ুর যত্গুখলা িাো

রখয়খে ত্ার মখধু সবখচখয় ববশি জনশপ্রয়। ত্ার কারণ হখলা এশে পাঠখকর মখনর স্বাি শনবারণ কখর। এই

শিক বেখক উপনুাস এবাং বোেেে পরস্পখরর সাখে বই ববসািৃিুপূণড।


