
YEAR 2019

BANGLA 1ST PAPER



বাাংলা ১ম পত্র – ঢাকা ববার্ড - ২০১৯

DHAKA BOARD

রানার
প্রদীপ সু্কললর ব ালেললর ব াপা। ছাত্রলদর কাপড় ব ালাই কলর ইস্ত্রি কলর বদয়। প্রস্ত্রিস্ত্রদন কাপড়  ুলয় রািভর
ইস্ত্রি কলর বভালর ছাত্রলদর কলে বপালছ বদয়। পস্ত্ররষ্কার  ব লব কাপড় পলর ছাত্ররা জািীয় সঙ্গীলি
সাস্ত্ররবদ্ধভালব দাাঁড়ালল িার খুব ভাললা লালে।লস বৃ স্পস্ত্রিবার বাস্ত্রড় যায় এবাং শুক্রবার স্ত্রবলকলল চলল
আলস।িার অবল লার কারলন কাউলক বযন ময়লা কাপলড় সু্কলল বযলি না  য় বস বযাপালর খুব সলচিন।
একবার শীলির সময় খুব অসুস্থ অবস্থায় কাজ করলি বদলখ ব ালেল সুপার স্ত্রনলজ িালক ছুস্ত্রি স্ত্রদলয় বদন।

[ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. রানার স্ত্রক কাজ স্ত্রনলয়লছ?

খ. রানার বসৌযড ওঠালক ভয় পায় বকন?

ে. উদ্দীপলক প্রদীলপর কালজ “রানার” কস্ত্রবিার রানার চস্ত্ররলত্রর বকান স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ?বযাখা কর।

ঘ.উদ্দীপলকর ব ালেল সুপার কস্ত্রবর প্রিযাশা পূরণ কলরলছ স্ত্রক?বিামার উত্তলরর সপলে যুস্ত্রদ দাও।

ক. রানার স্ত্রক কাজ স্ত্রনলয়লছ?

খ. রানার বসৌযড ওঠালক ভয় পায় বকন?

রানার নিুন খবর আনার কাজ স্ত্রনলয়লছ।

সূযড ওঠার আলেই িালক েন্তলবয বপৌঁছালি  লব বলল রানার সূযড উঠা বক ভয় কলর।

রানার সবসময় স্ত্রনষ্ঠার সালে সকল প্রকার কাজ কলর োলক। িালক সবসময় বভালরর আললা ফুিলব আলেই

েন্তলবয বপৌঁছালি  য়। নিুন খবর আদান প্রদান করলি  য়। েন্তবয যি দূলরই ব াক না বকন, রানার বক

অবশযই িার েন্তলবয বপৌঁছালি  লব। সূলযডাদয়  লয় বেলল রানার আর সময় মলিা িার েন্তলবয বপৌছালি

পালরনা। আর সময়মলিা েন্তলবয বপৌছালি না পারলল িার কিডবয স্ত্রনষ্ঠা প্রশ্নস্ত্রবদ্ধ  য়। িাই রানার সূলযডাদয়

ভয় পায়।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলক প্রদীলপর কালজ “রানার” কস্ত্রবিার রানার চস্ত্ররলত্রর বকান স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ?বযাখা কর।

উদ্দীপলকর প্রস্ত্রিস্ত্রদলনর কালজ “রানার” কস্ত্রবিার রানালরর চস্ত্ররলত্রর কিডবযস্ত্রনষ্ঠার স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ।

উদ্দীপলকর প্রদীপ সু্কল ব ালেললর ব াপা। বস ছাত্র বদর কাপর ভাললা কলর পস্ত্ররষ্কার কলর ইস্ত্রি কলর

বদয়। এবাং ছাত্ররা পস্ত্ররষ্কারভালব কাপড় পলড় জািীয় সাংেীলি সাস্ত্ররবদ্ধ ভালব দাাঁস্ত্রড়লয় সমালবশ কলর। িার

অক্লান্ত পস্ত্ররশ্রলমর কারলনই প্রস্ত্রিস্ত্রদন সমালবশ সুন্দরভালব আলয়াজন করা সম্ভব  য়। অপরস্ত্রদলক রানার কস্ত্রবিা

আমরা বদখলি পাই রানার উদ্দীপলকর প্রদীলপর মলিা অিযন্ত কিডবযস্ত্রনষ্ঠ। রানার প্রস্ত্রিস্ত্রদন নিুন নিুন

খবর স্ত্রনলয় এক প্রান্ত বেলক অপর প্রালন্ত বপৌঁলছ োলক। সূলযডাদলয়র আলেই নিুন খবর এক প্রান্ত বেলক অনয

প্রালন্ত বপৌঁলছ বদয়। সময় মি কাজ সম্পাদন করলি পারার জনয রানার সবডদা সূলযডাদয়  লয় যাবার ভয়

পায়। বযলকালনা পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রিলিই রানার িার কিডবয সমা া কলর। চাস্ত্ররস্ত্রত্রক সিিা ও কিডবযস্ত্রনষ্ঠার গুণস্ত্রির

স্ত্রদক বেলক রানার এবাং উদ্দীপলকর প্রদীপ সাদৃশযপূণড।

রানার কস্ত্রবিায় কস্ত্রব শ্রমজীবী মানুলের প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র স্ত্র লসলব রানালরর জীবন সাংগ্রাম বক িুলল  লরলছন। রানার

একজন স্ত্রনষ্ঠাবান বপশাজীবী। িার জীবলন যিই বা া আসুক না বকন বস বকান স্ত্রকছুলি স্ত্রনরস্ত  য় না। বরাং

সকল বা া-স্ত্রবপস্ত্রত্ত উলপো কলর স্ত্রনলজর কাজ করা যায় এবাং সামলনর স্ত্রদলক এস্ত্রেলয় যায়।

ঘ.উদ্দীপলকর ব ালেল সুপার কস্ত্রবর প্রিযাশা পূরণ কলরলছ স্ত্রক?বিামার উত্তলরর সপলে যুস্ত্রদ দাও।

উদ্দীপলকর ব ালেল সুপার কস্ত্রবর প্রিযাশালক সামানয পূরণ করলি বপলরলছ বলল আস্ত্রম মলন কস্ত্রর।

উদ্দীপলকর প্রদীপ একজন স্ত্রনষ্ঠাবান শ্রমজীবী। সিিা ও দাস্ত্রয়ত্বশীলিার সালে বস িার উপর অস্ত্রপডি

কাজগুললা সম্পন্ন কলর োলক। সু্কললর স্ত্রশোেডীলদর কাপড় পস্ত্ররষ্কার করার বযাপালর সলচষ্ট োলক এবাং িার

স্ত্রনলজর কালজ ফাাঁস্ত্রক বদয় না। িার এই  রলনর কালজর জনয বদখা যায় বস বয স্ত্রদন অসুস্থ োলক ব ালেল

সুপার িালক স্ত্রনজ দাস্ত্রয়লত্ব ছুস্ত্রির বযবস্থা কলর বদন।

রানার কস্ত্রবিার চস্ত্ররত্র বক বকন্দ্র কলর মূলি শ্রমজীবী মানুেলদর জীবন সাংগ্রাম বক ফুস্ত্রিলয় িুলললছন। পাশাপাস্ত্রশ

কস্ত্রবিাস্ত্রিলি রানালরর কিডবযস্ত্রনষ্ঠার স্ত্রবেয়স্ত্রি ববশ ভাললাভালব ফুলি উলঠলছ। কস্ত্রবর মলি এসব শ্রমজীবী মানুে

সবসময় িালদর কিডলবযর বযাপালর সলচিন োলক।
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অপরস্ত্রদলক রানার কস্ত্রবিায় রানার একজন সৎ বযস্ত্রদ। বস সব সময় স্ত্রনলজর কালজর বযাপালর সলচিন

োলক। নানা প্রস্ত্রিকূলিা োলক স্ত্রকন্তু বস সকল প্রস্ত্রিকূলিা উলপো কলর সময়মলিা এক স্থান বেলক অনয স্থালন

নিুন খবর বপৌঁছালনার বযবস্থা কলর োলক। বস সবসময় আলেই খবর বপৌঁছালনার বযবস্থা কলর। যস্ত্রদ সুখবর

বপৌঁছালি না পালর িা লল িার কিডবয স্ত্রনষ্ঠা প্রশ্নস্ত্রবদ্ধ  লব বলল বস সবসময় সূলযডাদয়  ওয়ালক ভয় পায়। িাই

কস্ত্রব প্রিযাশা কলরন এ  রলনর শ্রমজীবী মানুেলদর স্ত্রবপলদ-আপলদ আমালদর সকললর উস্ত্রচি িালদর পালশ

দাাঁড়ালনা।

মূলি উদ্দীপক এবাং আললাচয কস্ত্রবিায় রানার এবাং প্রদীলপর স্ত্রনজ স্ত্রনজ কলমডর প্রস্ত্রি কিডবয স্ত্রনষ্ঠা প্রকাস্ত্রশি

 লয়লছ। বস জায়ো বেলক আমালদর দাস্ত্রয়ত্ব  লব এ সকল শ্রমজীবী মানুেলদর সবসময় সালে োকা এবাং

িালদর স্ত্রবপলদ-আপলদ এস্ত্রেলয় আসা।

এই জায়ো বেলক যস্ত্রদ স্ত্রচন্তা কস্ত্রর ব ালেল সুপার স্ত্রকছুিা  ললও ব ালেললর ব াপার প্রস্ত্রি স মস্ত্রমডিা প্রদশডন

কলরলছন। িাই বলা বযলি পালর উদ্দীপলকর ব ালেল সুপার কস্ত্রবর প্রিযাশা স্ত্রকছুিা  ললও পূণড করলি সেম

 লয়লছন।
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জুিা আস্ত্রবষ্কার
বশাাঁ বশাাঁ শলে বািাস বইলছ। খরলরািা নদী ফুু্লল-বফাঁলপ ভয়াংকর রূপ স্ত্রনলে আমাবসযার বজায়ালর। স্ত্রনঘডাি
বাাঁ বভলে মানুে,েরু,ফসল সব ভাস্ত্রসলয় স্ত্রনলয় যালব। গ্রালমর মািবর বচয়ারমযান সাল লবর কালছ ছুলি যান।
বচয়ারমযান বললন, ঊর্ধ্ডিন কিৃপেলক জানালনা  লয়লছ। বালজি আসলল বাাঁল র ফািল বমরামি করালবন।
ওস্ত্রদলক মস্ত্ররয়া  লয় বকাদাল চালালে মস্ত্রি স্ত্রময়ার দল। এ বাাঁ ভােলি বদলব না িারা। স্ত্রকছুলিই ফসল রু্বলি
স্ত্রদলব না। চালাও বকাদাল! আলরা বজালর! একসময় মস্ত্রি স্ত্রময়ার েলার আওয়াজ বশানা বেল, আর ভয় নাই
চাাঁদু। আর ভয় নাই। এিেলণ সবার মুলখ  াস্ত্রস ফুিল। এমন সময় বচয়ারমযান এলস বলললন, ‘আস্ত্রমও এরকম
স্ত্রচন্তাই কলরস্ত্রছলাম।’ [ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. ‘স্ত্রভস্ত্রস্ত’ শলের অেড স্ত্রক ?

খ. ‘পাত্রলদর স্ত্রনদ্রা নাস্ত্র রালত্র’---কোস্ত্রি বুস্ত্রিলয় বললখা।
ে. উদ্দীপলকর বচয়ারমযান চস্ত্ররলত্রর সালে ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।
ঘ. "উদ্দীপলকর মস্ত্রি স্ত্রময়ার দল বযন চামার কুলপস্ত্রির সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র "--- ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার আললালক

স্ত্রবলেেণ কলরা।

ক. ‘স্ত্রভস্ত্রস্ত’ শলের অেড স্ত্রক ?

খ. ‘পাত্রলদর স্ত্রনদ্রা নাস্ত্র রালত্র’---কোস্ত্রি বুস্ত্রিলয় বললখা।

‘স্ত্রভস্ত্রস্ত’ শলের অেড পাস্ত্রন ব লনর জনয চামড়ার তিস্ত্রর এক প্রকার েস্ত্রল।

রাজার পালয়  ুলা লাোর প্রস্ত্রিকার করার স্ত্রচন্তায় মন্ত্রী ও সভাসদেলণর রাস্ত্রত্র জােরলণর কো এখালন বলা

 লয়লছ।

‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিায় বদখা যায়, রাজা অসীম েমিার অস্ত্র কারী। বস এই স্ত্রবশাল রালজযর অস্ত্র পস্ত্রি। অেচ

মাস্ত্রিলি পা বফলামাত্রই রাজার পালয়  ুলা লালে। রাজা এই সমসযার সমা ান করলি রালজযর মন্ত্রী ও

সভাসদলদর স্ত্রনলদডশ বদন। ফলল এই সমসযা সমা ালনর স্ত্রচন্তায় মন্ত্রী ও সভাসদেণলক ঘুম ীন রাস্ত্রত্রযাপন করলি

 য়। প্রলশ্নাদ উস্ত্রদস্ত্রিলি এ স্ত্রবেয়স্ত্রিই ফুলি উলঠলছ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর বচয়ারমযান চস্ত্ররলত্রর সালে ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।

উদ্দীপলকর বচয়ারমযান চস্ত্ররলত্রর সালে ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার মন্ত্রী চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।

রবীন্দ্রনাে ঠাকুর রস্ত্রচি ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিায় বদখা যায়, রাজার সমসযার বকালনা সমা ান মন্ত্রী স্ত্রদলি পালর

না। বরাং নানভালব বস িার স্ত্রনবুডস্ত্রদ্ধিার পস্ত্ররচয় বদয়। সকলল যখন নালজ াল িখন রালজযর এক বৃদ্ধ চমডকার

রাজার জনয জুিা তিস্ত্রর কলর িার সমসযার সমা ান কলর বদয়।স্ত্রকন্তু বৃদ্ধ চমডকালরর কৃস্ত্রিত্ব মন্ত্রী স্ত্রনলজ বনওয়ার

জনয চািুরীর আশ্রয় বনয়।

উদ্দীপলক বদখা যায়, গ্রালমর মানুলের সমসযার সমা ান স্ত্রদলি বচয়ারমযান বযেড  ন। স্ত্রিস্ত্রন স্ত্রনলজ বচষ্টা না কলর

বকবল সমসযার কো ঊর্ধ্ডিন কমডকিডালক জাস্ত্রনলয় িার দাস্ত্রয়ত্ব বশে কলরন। গ্রালমর সা ারণ মানুে স্ত্রনলজলদর

প্রলচষ্টায় িালদর সমসযার সমা ান কলর। স্ত্রবপদ বেলক রো পাওয়ার পর বচয়ারমযান গ্রামবাসীলক জানায় বয, বস

স্ত্রনলজও এমনিাই স্ত্রচন্তা কলরস্ত্রছল। বকালনা কাজ না কলরই অপলরর কৃস্ত্রিলত্ব ভাে বসালনার স্ত্রদক বেলক

উদ্দীপলকর বচয়ারমযান চস্ত্ররলত্রর সালে ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার মন্ত্রী চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।

ঘ. "উদ্দীপলকর মস্ত্রি স্ত্রময়ার দল বযন চামার কুলপস্ত্রির সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র "--- ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার আললালক
স্ত্রবলেেণ কলরা।

সমসযা সমা ালন অগ্রণী ভূস্ত্রমকা পালন করায় উদ্দীপলকর মস্ত্রি স্ত্রময়ার দললক চামার কুলপস্ত্রির সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র 

বলা যায়।

‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিায় বড় বড় মন্ত্রী ও সভাসদ রাজার সমসযার সমা ান স্ত্রদলি বযেড  ন। িারা বকবল

নানারকম অবাস্তব স্ত্রচন্তার অবিারণা কলরন। অেচ একজন সা ারণ চামার কুলপস্ত্রি রাজার সমসযার স জ

সমা ান বদয়।

উদ্দীপলকর মস্ত্রি স্ত্রময়ার দল গ্রালমর সাংকলি অগ্রণী ভূস্ত্রমকা পালন কলরলছ। িারা বচয়ারমযালনর জনয অলপো না

কলর স্ত্রনলজরাই চরম স্ত্রবপলদর সময় গ্রামবাসীলক র্ধ্াংলসর  াি বেলক রো কলরলছ। ‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিার

চামার কুলপস্ত্রির মল যও এই বুস্ত্রদ্ধমত্তা ও কমডদেিার পস্ত্ররচয় পাওয়া যায়।

‘জুিা-আস্ত্রবষ্কার’ কস্ত্রবিায় সমালজর স্ত্রনম্নলশ্রস্ত্রণর একজন মানুলের বুস্ত্রদ্ধমত্তার পস্ত্ররচয় ফুলি উলঠলছ। স্ত্রনচু সমালজর

মানুে  লয়ও রালজযর অস্ত্র পস্ত্রি রাজার সমসযার সমা ান কলরলছ চামার কুলপস্ত্রি। উদ্দীপলকর মস্ত্রি স্ত্রময়া ও িার

দল সমালজর সা ারণ মানুলের প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র । অস্ত্রি সা ারণ  লয়ও িালদর বুস্ত্রদ্ধমত্তায় গ্রামবাসী আসন্ন স্ত্রবপলদর  াি

বেলক রো বপলয়লছ। এস্ত্রদক বেলক প্রলশ্নাদ মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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কাকিাড়ুয়া
২৫ মাচড রালি বোলাগুস্ত্রল শুরু  লল ভােযক্রলম ববাঁলচ যায় সাস্ত্রজদ। দুস্ত্রদন পলর গ্রালম চলল আলস। গ্রালমর অবস্থা
বদলখ বস স্ত্রবহ্বল  লয় পলড়। অলনক বাস্ত্রড় পুলড় বেলছ। মানুেও খুব একিা বচালখ পড়লছ না। বস বুিলি পালর
স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররর িান্ডব বেলক গ্রাম ও রো পায়স্ত্রন। িার মলন পলড় ৭ মালচডর ভােলণর কো। বসও মলন মলন যুলদ্ধ
যাবার স্ত্রসদ্ধান্ত বনয়। এস্ত্রদলক িার বাবা মস্ত্রিন সাল ব শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রি েঠন কলর স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর স ায়িা করলছ।
সাস্ত্রজলদর খুব খারাপ লালে। সাস্ত্রজদ বাবালক ববািালনার অলনক বচষ্টা কলর বযেড  য়। বশেপযডন্ত মুস্ত্রদযুলদ্ধ বযাে
বদওয়ার জনয বস বাস্ত্রড় বছলড় চলল যায়। [ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. বু া আস্ত্রলর কাছ বেলক বকলরাস্ত্রসন এলনস্ত্রছল বকন?

খ. ‘আমরা স্ত্রিনজন নই, একজন’ – বু ালক এ কো বলা  লয়স্ত্রছল বকন?

ে. উদ্দীপলকর সাস্ত্রজলদর বাবার সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।

ঘ. উদ্দীপলকর সাস্ত্রজদ স্ত্রক স্ত্রমঠুর সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ? বিামার মলির পলে যুস্ত্রদ দাও।

ক. বু া আস্ত্রলর কাছ বেলক বকলরাস্ত্রসন এলনস্ত্রছল বকন?

খ. ‘আমরা স্ত্রিনজন নই, একজন’ – বু ালক এ কো বলা  লয়স্ত্রছল বকন?

বৃ া আস্ত্রলর কাছ বেলক বকলরাস্ত্রসন এলনস্ত্রছল আ াদ মুস্ত্রির বাস্ত্রড় পুস্ত্রড়লয় বদওয়ার জনয।

পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন  ানাদরলদর স্ত্রবরুলদ্ধ স্ত্রনলজলদর একিাবদ্ধ অবস্থার স্ত্রদকস্ত্রি ববািালনার জনয বু ালক প্রলশ্নাদ কোস্ত্রি

বলা  লয়স্ত্রছল।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস পাস্ত্রকস্থাস্ত্রন স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রররা বু ালদর গ্রালম নৃশাংস  িযাযজ্ঞ চালায়। িালদর এরূপ কমডকালন্ড

ভীি  লয় অলনলকই এলাকা বছলড় চলল যায়। আর যারা এলাকায় বেলক যায় িারা স্ত্রদলন স্ত্রদলন  ানাদারলদর

স্ত্রবরুলদ্ধ প্রস্ত্রিবাদী  লয় উঠলি োলক। প্রকালশয প্রস্ত্রিবাদ না করললও মলন মলন সবাই একই  ারণা বপােণ

করলি োলক। ফলল উপনযালসর বু া যখন বদাকালন আস্ত্রল ও স্ত্রমঠুর সলঙ্গ কো বলল িখন িালদর স্ত্রচন্তা বচিনায়

একই ভাব ারা প্রকাশ পায়। আর এই বচিনােি ঐকযবদ্ধ স্ত্রদকস্ত্রি ববািালনার জনযই বু ালক বলা  লয়লছ,

‘আমার স্ত্রিনজন নই, একজন’।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর সাস্ত্রজলদর বাবার সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।

উদ্দীপলকর সাস্ত্রজলদর বাবার সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর আ াদ মুস্ত্রি চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস আ াদ মুস্ত্রি বাাংলালদলশর মানুে  লয়ও বদলশর স্ত্রবরুলদ্ধ কাজ কলর। বস শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রির

বচয়ারমযান। গ্রালম স্থাস্ত্রপি পাস্ত্রকস্থাস্ত্রন স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররর কযালম্প যািায়াি িার। বস  ানাদার বস্ত্র নীর বিাোলমাস্ত্রদ কলর

গ্রালম স্ত্রনলজর কিৃডত্ব  লর রাখলি চায়। িাছাড়া গ্রালমর স্ত্রনরী মানুেগুললালক  ানাদার স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রর  িযা করললও

আ াদ মুস্ত্রি িার স্ত্রবপলে না স্ত্রেলয় উলটা স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর নানাভালব স ায়িা কলর।

উদ্দীপলকর সাস্ত্রজলদর বাবা মস্ত্রিন সাল ব উপনযালসর আ াদ মুস্ত্রির মলিাই পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর বদাসলরর

বূস্ত্রমকা পালন কলরলছন। স্ত্রিস্ত্রন শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রি েঠন কলর স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর স ায়িা কলরন। িার গ্রালম  ানাদালররা

িান্ডব চালাললও মস্ত্রিন সাল ব স্ত্রছললন িালদর স লযােীর ভূস্ত্রমকায়। মস্ত্রিন সাল লবর এরূপ কমডকান্ড

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর আ াদ মুস্ত্রির বদশস্ত্রবলরা ী কমডকালন্ডরই সমিুলয।

ঘ. উদ্দীপলকর সাস্ত্রজদ স্ত্রক স্ত্রমঠুর সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ? বিামার মলির পলে যুস্ত্রদ দাও।

বদশলপ্রলম উদু্বদ্ধ  লয় মুস্ত্রদযুলদ্ধ অাংশগ্র ণ করার কারলণ উদ্দীপলকর সাস্ত্রজদ ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর স্ত্রমঠুর

সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস স্ত্রমঠু একজন মুস্ত্রদলযাদ্ধা। বস গ্রালম পাস্ত্রকস্থাস্ত্রন  ানাদার বাস্ত্র নীর  িযাযজ্ঞ বমলন স্ত্রনলি

পালর না। িাই িালদর স্ত্রবরুলদ্ধ রুলখ দাাঁড়ায়। বদশলক  ানাদারমুদ করার দৃঢ় প্রিযলয় মুস্ত্রদযুলদ্ধ বযাে বদয় বস।

বোপলন বু ার সলঙ্গ বযাোলযাে রে কলর যুলদ্ধর নানা স্ত্রনলদডশনা বদয়। স্ত্রমঠুর এরূপ কমডকান্ড একজন

বদশলপ্রস্ত্রমক মুস্ত্রদলযাদ্ধা স্ত্র লসলব, িালক ম ান স্ত্র লসলব িুলল  লরলছ।

উদ্দীপলক সাস্ত্রজদ চস্ত্ররলত্র বদশাত্মলবাল র স্ত্রদকস্ত্রি প্রকি  লয় উলঠলছ। বস গ্রালম পাস্ত্রকস্থাস্ত্রন  ানাদার বাস্ত্র নীর

নৃশাংসিা বমলন স্ত্রনলি পালর না। স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররর িান্ডলব র্ধ্াংসযলজ্ঞ পস্ত্ররণি  ওয়া গ্রালমস্ত্রি িালক মমডা ি কলর

বিালল। এজনয বস প্রস্ত্রিবাদী  লয় ওলঠ। িার বাবার বদশস্ত্রবলরা ী কমডকালন্ডর প্রস্ত্রিবাদ জানায় সাস্ত্রজদ। স্ত্রকন্তু

বসখালন বযেড  লয়  ানাদারলদর কবল বেলক বদশলক মুদ করার জনয মুস্ত্রদযুলদ্ধ বযাে বদয় বস।

উদ্দীপলক সাস্ত্রজদ চস্ত্ররলত্র বদশাত্মলবাল র স্ত্রদকস্ত্রি প্রকি  লয় উলঠলছ। বস গ্রালম পাস্ত্রকস্থাস্ত্রন  ানাদার বাস্ত্র নীর

নৃশাংসিা বমলন স্ত্রনলি পালর না। স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররর িান্ডলব র্ধ্াংসযলজ্ঞ পস্ত্ররণি  ওয়া গ্রালমস্ত্রি িালক মমডা ি কলর

বিালল। এজনয বস প্রস্ত্রিবাদী  লয় ওলঠ। িার বাবার বদশস্ত্রবলরা ী কমডকালন্ডর প্রস্ত্রিবাদ জানায় সাস্ত্রজদ। স্ত্রকন্তু

বসখালন বযেড  লয়  ানাদারলদর কবল বেলক বদশলক মুদ করার জনয মুস্ত্রদযুলদ্ধ বযাে বদয় বস।
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‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর স্ত্রমঠু বযরূপ বদলশর মুস্ত্রদর প্রিযাশী, বিমস্ত্রন উদ্দীপলকর সাস্ত্রজদও বদলশর মুস্ত্রদ কামনা

কলর । িারা উভয়ই বদশলক  ানাদারমুদ করলি মুস্ত্রদযুলদ্ধ বযাে স্ত্রদলয়লছ। বদলশর মানুলের ওপর  ানাদার

বাস্ত্র নীর ববডরিা সাস্ত্রজদ এবাং স্ত্রমঠু দুজনলকই বযস্ত্রেি কলরলছ। এসব কমডকালন্ডর ম য স্ত্রদলয় িালদর ম যকার

বদশলপ্রলমর বচিনা মূিড  লয় উলঠলছ।

ফলল বদশাত্মলবাল বলীয়ান  লয় বদশলক  ানাদারমুদ করার মানস্ত্রসকিায় একই রূলপর  ারক  ওয়ায়

উদ্দীপলকর সাস্ত্রজদলক উপনযালসর স্ত্রমঠুর সােডক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র বলা যায়।
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কাকিাড়ুয়া
চকচলক বরাদ। সড়লকর উত্তলর স্ত্রকলশার বরজাউল লাঙ্গল-বজায়াল কাাঁল , দুলিা েরু বখস্ত্রদলয় মাঠ বেলক বাস্ত্রড়
স্ত্রফরলছ। “মুস্ত্রদ! মুস্ত্রদ!” একজন স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রর স্ত্রচৎকার কলর ওলঠ। শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রির বচয়ারমযান আয়নাল বলল,
“মুস্ত্রদ বন ী কযালেন সাব, উলয়া কৃেক  যায়, বমরা বচনা-জানা  যায়।” ববাঁলচ যায় বরজাউল। বাবার মৃিুযর পর
অল্প বয়লসই িালক সাংসালরর  াল  রলি  লয়লছ। ভীেণ সা সী বছলল। গ্রাম বছলড় সবাই পালাললও বস
গ্রালমই আলছ। আয়নাললক বস চাচা বলল র্াকললও স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর স ায়িা কলর বলল মন বেলক ঘৃণা কলর। এ
গ্রালমর আসাদ িার কালছ সবলচলয় স্ত্রপ্রয়। আসাদ স্ত্রশস্ত্রেি বছলল। বস গ্রালমর যুবকলদর রাইলফল চাললনা
স্ত্রশস্ত্রখলয়লছ। আয়নাললর সালে স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর আপন-আলালপর স্ত্রকছু জানলল বরজাউল বোপলন আসাদলক বলল
বদয়। [ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. শা াবুস্ত্রদ্দনলক স্ত্রনলয় বু া স্ত্রকলসর শে বশানার জনয বলস োলক?

খ. বু া ফজু স্ত্রময়ার পা  লর সালাম কলরস্ত্রছল বকন?

ে. উদ্দীপলকর বরজাউললর সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর আসাদ বযন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দলনর প্রস্ত্রিেস্ত্রব।” – উস্ত্রদস্ত্রির যোেডিা স্ত্রনরূপণ

কলরা।

ক. শা াবুস্ত্রদ্দনলক স্ত্রনলয় বু া স্ত্রকলসর শে বশানার জনয বলস োলক?

খ. বু া ফজু স্ত্রময়ার পা  লর সালাম কলরস্ত্রছল বকন?

শা াবুস্ত্রদ্দনলক স্ত্রনলয় বু া মাইন স্ত্রবলফারলণর শে বশানার জনয বলস োলক।

 ানাদার বাস্ত্র নীর স্ত্রবরুলদ্ধ প্রস্ত্রিবাদী বচিনা  ারণ করার বেলত্র সমদশডী  ওয়ায় বু া শ্রদ্ধা প্রদশডলনর জনয ফজু

স্ত্রময়ার পর  লর সালাম কলরস্ত্রছল।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস বু া পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন  ানাদার বাস্ত্র নীর কযাম্প উস্ত্রড়লয় স্ত্রদলি চায়। এজনয ফজু স্ত্রময়ার মাস্ত্রি

কািার দলল বযাে স্ত্রদলয় বাঙ্কালর মাইন পুাঁলি স্ত্রদলয় আলস। ফজু স্ত্রময়া মাস্ত্রি কািার দলল বু ালক বনওয়ার কারলণ

বু া িার প্রস্ত্রি কৃিজ্ঞ স্ত্রছল। িাছাড়া ফজু স্ত্রময়াও  ানাদারলদর পিন চায়। এজনয িালদর বাঙ্কারলক কবলরর

সলঙ্গ িুলনা কলর। বু া ফজু স্ত্রময়ার এরূপ মানস্ত্রসকিা জানলি বপলর িার কৃিজ্ঞিালবা আরও ববলড় যায়।

এজনয বস ফজু স্ত্রময়ালক পা  লর সালাম কলর।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর বরজাউললর সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।
উদ্দীপলকর বরজাউলল সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু া চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু া একস্ত্রি সা সী চস্ত্ররত্র। পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন স্ত্রমস্ত্ররিাস্ত্ররর অিযাচালর গ্রালমর সবাই বাস্ত্রড় বছলড়

পাস্ত্রললয় বেললও বু া যায় না। বস স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররর নৃশাংসিালক মলন মলন ঘৃণা কলর। িালদর অিযাচালরর প্রস্ত্রিবালদ

বোপলন বযাোলযাে রো কলর মুস্ত্রদলযাদ্ধালদর সালে। মুস্ত্রদলযাদ্ধা কমান্ডার স্ত্রশল্পী শা াবুস্ত্রদ্দলনর পরামলশড বদশলক

শত্রুমুদ করার স্ত্রমশলন নালম। বু ার সা স ও বীরত্ব বদলখ সবাই মুগ্ধ  য়। উদ্দীপলকর বরজাউল উপনযালসর

বু ার মলিাই সা সী।

 ানাদালরর অিযাচালর সবাই গ্রাম ছাড়লল ও বস গ্রালমই রলয় যায়। মলন মলন িীব্র ঘৃণা বপােণ কলর  ানাদরলদর

ওপর। শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রির বচয়ারমযান আয়নাললক প্রকালশা চাচা সলবা ন করললও িালক বস পছন্দ কলর না; বরাং

মুস্ত্রদলযাদ্ধা আসাদলকরই িার স্ত্রপ্রয় মলন  য়। বদলশর জনয যুদ্ধ করার কারলণ বস বোপলন আসালদর সলঙ্গ

বযাোলযাে রো কলর। আর বরজাউললর এরূপ কমডকান্ড িালক ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার সালে সাদৃশযময়

কলর িুলললছ।

ঘ. “উদ্দীপলকর আসাদ বযন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দলনর প্রস্ত্রিেস্ত্রব।” – উস্ত্রদস্ত্রির যোেডিা স্ত্রনরূপণ
কলরা।

বদলশর মুস্ত্রদর জনয কাজ করার কারলণ উদ্দীপলকর আসাদলক ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দলনর প্রস্ত্রিেস্ত্রব

বলা যায়।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর স্ত্রশল্পী শা াবুস্ত্রদ্দন একজন মুস্ত্রদলযাদ্ধা কমান্ডার। স্ত্রিস্ত্রন বদশলক পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন  ানাদার

বাস্ত্র নীর  াি বেলক মুদ করার জনয লড়াইলয় বনিৃত্ব স্ত্রদলেন। স্ত্রিস্ত্রন স্ত্রশস্ত্রেি ও সলচিন একজন মানুু্ে। িার

বনিৃলত্বই আস্ত্রল, স্ত্রমঠু ও বু ার মলিা বযাদ্ধারা  ানাদার ও বদশলদ্রা ীলদর স্ত্রনমূডল করার স্ত্রমশলন বনলমলছ।

মুস্ত্রদলযাদ্ধা কমান্ডার স্ত্রশল্পী শা াবুস্ত্রদ্দলনর বকৌশললই বু া স্ত্রমস্ত্ররিাস্ত্রর কযাম্প উস্ত্রড়লয় স্ত্রদলয়লছ। উদ্দীপলকর আসাদ

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর স্ত্রশল্পী শা াবুস্ত্রদ্দলনর মলিাই বদলশর মুস্ত্রদর জনয কাজ কলরলছ।

বস স্ত্রশস্ত্রেি ও বদশলপ্রস্ত্রমক। বদলশর মুস্ত্রদর জনয মুস্ত্রদকামী যুবকলদর রাইলফল চালালনা স্ত্রশস্ত্রখলয়লছ বস। িার

এরূপ কমডকান্ড পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন  ানাদার বাস্ত্র নীর স্ত্রবরুলদ্ধ লড়াই করার বপ্ররণা জুস্ত্রেলয়লছ সকললর মালি। মুস্ত্রদলযাদ্ধা

স্ত্র লসলব আসাদ বরজাউললর মলিা সা ারণ মানুলের কালছ বরণীয়  লয় উলঠলছ। ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর স্ত্রশল্পী

শা াবুস্ত্রদ্দন বযমন বদলশর মানুলের মুস্ত্রদর জনয কাজ কলরলছন বিমস্ত্রন উদ্দীপলকর আসাদও বদলশর মানুলের

মুস্ত্রদর জনয যুদ্ধ কলরলছন। মুস্ত্রদলযাদ্ধালদর যুলদ্ধর জনয অনুপ্রাস্ত্রণি কলরলছন শা াবুস্ত্রদ্দন এবাং উদ্দীপলকর

আসাদ। িারা দুজলনই স্ত্রশস্ত্রেি এবাং বদশলপ্রস্ত্রমক চস্ত্ররত্র।
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িালদর দুজলনর কমডকান্ড সকললর কালছ িালদরলক ম ান স্ত্র লসলব প্রস্ত্রিষ্ঠা কলরলছ। িাই বলা যায়, “উদ্দীপলকর

আসাদ বযন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দলনর প্রস্ত্রিেস্ত্রব।” – প্রলশ্নাদ এই মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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কাকিাড়ুয়া
১৯৭১ সাললর মুস্ত্রদযুলদ্ধ বাোস্ত্রললক সীমা ীন স্ত্রনযডািন স য করলি  য়। ঘরবাস্ত্রড় বছলড় জীবন বাাঁচালি উদ্বান্তু

 লি  য়। পাকবাস্ত্র নী ঘরবাস্ত্রড় জ্বাস্ত্রললয় বদয়। পাকবাস্ত্র নীর  িযা, স্ত্রনযডািন ও র্ধ্াংসলীলায় বোিা বদশ শ্মাশালন

পস্ত্ররণি  য়। সমলয়র পাকবাস্ত্র নীলক রুলখ দাাঁড়ায় েণবাস্ত্র নীর বীর মুস্ত্রদলযাদ্ধারা। বদশলক মুদ করাই স্ত্রছল

িালদর একমাত্র ব্রি। [ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. বু া কার বাস্ত্রড়লি বলস সািই মালচডর ভােণ শুলনস্ত্রছল?

খ. আ াদ মুস্ত্রি বকন পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বসনালদর পে স্ত্রনলয়লছ?

ে. উদ্দীপলকর যুলদ্ধর স্ত্রবভীস্ত্রেকা ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর সলঙ্গ বযস্ত্রদক বেলক সাদৃশযপূণড িা বযাখযা কালরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর েণবাস্ত্র নীর বীর বযাদ্ধারা বযন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দন ও বু া।” মন্তবযস্ত্রির

বযৌদকিা স্ত্রবচার কলরা।

ক. বু া কার বাস্ত্রড়লি বলস সািই মালচডর ভােণ শুলনস্ত্রছল?

খ. আ াদ মুস্ত্রি বকন পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বসনালদর পে স্ত্রনলয়লছ?

বু া কানু দয়াললর বাস্ত্রড়লি বলস সািই মালচডর ভােণ শুলনস্ত্রছল।

স্বােডস্ত্রসস্ত্রধির কারলণই আ াদ মুস্ত্রি পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বসনালদর পে স্ত্রনলয়লছ।

মুস্ত্রদযুলদ্ধর সময় বদলশর মানুলেরা দুস্ত্রি ভালে ভাে  লয় যায়। একিা দল বদলশর পে  লয় কাজ কলর অনযস্ত্রি

বদলশর মানুলের স্ত্রবরুলদ্ধ চলল যায়। িারা শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রি েঠন কলর স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর সা াযয কলর। ‘স্বালের কারলণই

আ াদ মুস্ত্রি পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বসনালদর পে স্ত্রনলয়লছ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর যুলদ্ধর স্ত্রবভীস্ত্রেকা ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর সলঙ্গ বযস্ত্রদক বেলক সাদৃশযপূণড িা বযাখযা কালরা।

উদ্দীপলকর র্ধ্াংসযলে সালে ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস বস্ত্রণডি স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রর কিৃডক চালালনা  িযাযলের স্ত্রমল রলয়লছ।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস ফুলি উলঠলছ ১৯৭১ সালল সাংঘস্ত্রিি  ওয়া মুস্ত্রদযুলদ্ধর একস্ত্রি খন্ডস্ত্রচত্র। পাকবাস্ত্র নী

বাোস্ত্রলর ওপর বয স্ত্রনমডম  িযাকান্ড চাস্ত্রললয়স্ত্রছল িা স্ত্রনপুণভালব ফুস্ত্রিলয় িুলললছন ওপনযাস্ত্রসক। দানলবর মলিা

পাকবাস্ত্র নী শ লর গ্রালমর অস্ত্রললি- েস্ত্রললি চাস্ত্রললয়লছ িান্ডব। ওলদর  িযাযলজ্ঞ বকউ আগুলন পুলড়, বকউ গুস্ত্রল

বখলয় মলর। চারস্ত্রদলক শু ু ববডরিা আর মানুলের আিডনালদ হুলুসু্থল পলড় যায়।

উদ্দীপলকর মূল বদলবয পাকবাস্ত্র নীর স্ত্রনমডম  িযাকালন্ডর স্ত্রচত্র বভলস ওলঠ। ১৯৭১ সাললর মুস্ত্রদযুলদ্ধ অনযায়ভালব

এলদলশ মানুলের ওপর  ামলা চালায় পাকবাস্ত্র নী। ঘরবাস্ত্রড় জ্বাস্ত্রললয় বদয়। স্ত্রছস্ত্রনলয় বনয় লে লে মা ববালনর

সঘম। পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বসনালদর র্ধ্াংসযলজ্ঞর এমন উপস্থাপনাই ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ। বু ার

গ্রালম স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রররা স্ত্রজলপ কলর এলস পুলরা গ্রালম ওপর ববডলরাস্ত্রচি  ামলা চালায়।

িালদর  াি বেলক বকউ বাাঁচলি পালরস্ত্রন। উদ্দীপক ও কাকিাড়ুয়া উপনযালস িাই স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর  িযাযলজ্ঞর

বণডনার স্ত্রদক বেলকই পরস্পর সাদৃশডযপূণড  লয় উলঠলছ।

ঘ. “উদ্দীপলকর েণবাস্ত্র নীর বীর বযাদ্ধারা বযন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দন ও বু া।” মন্তবযস্ত্রির
বযৌদকিা স্ত্রবচার কলরা।

উদ্দীপলকর েণবাস্ত্র নীর বীরলযাদ্ধারা এবাং বু া উভয়ই স্বলদলশর স্বা ীনিার বচিনায় উদু্বদ্ধ।
‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস বদশলক শত্রুমুদ করার জনয প্রস্ত্রিজ্ঞাবদ্ধ বু া। স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রর কযালম্প বস মাস্ত্রি খুাঁলড় মাইন
পুাঁলি রালখ। মুস্ত্রদলযাদ্ধা শা াবুস্ত্রদ্দলনর স ায়িায় পাস্ত্রকস্তাস্ত্রনলদর কযাম্প উস্ত্রড়লয় বদয় বস। জীবন বাাঁচালি গ্রালমর
মানুলেরা পাস্ত্রললয় বেললও বস বদলশর জনয যুদ্ধ করলি গ্রালমই রলয় যায়।
উদ্দীপলক েণবাস্ত্র নীর মুস্ত্রদলযাদ্ধারা পাকবাস্ত্র নীর নৃশাংসিায় প্রস্ত্রিবালদ  ালি িুলল বনয় অি। স্ত্রনস্ত্রবডবালদ
পাকবাস্ত্র নীর অিযাচার িালদর েুু্ব্ধ কলর। বদশলক শত্রুমুদ করার অদময বাসনা িালদর আত্মস্ত্রবশ্বাসী কলর
বিালল। স্ত্রনজ মািৃভূস্ত্রমর স্বা ীনিা রোই স্ত্রছল িালদর মূলমন্ত্র। স্বলদলশর স্বা ীনিার জনয িালদর এই বীরোো
বাোস্ত্রল আজীবন স্মরণ রাখলব।
উস্ত্রদ্দষ্ট আললাচনা বেলক প্রিীয়মান  য় বয, উপনযালসর বু া এবাং শা াবুস্ত্রদ্দন বয মলনাভস্ত্রঙ্গ বদস্ত্রখলয়লছ িালি
বদলশর প্রস্ত্রি ভাললাবাসাই প্রকাশ বপলয়লছ। একইভালব উদ্দীপলকর েণবাস্ত্র নীর বীর মুস্ত্রদলযাদ্ধারা বদলশর প্রস্ত্রি
েভীর মমিার কারলণ জীবন বাস্ত্রজ বরলখ যুলদ্ধ অাংশগ্র ণ কলরস্ত্রছল। বদশমািৃকার মুস্ত্রদকামনাই স্ত্রছললা িালদর
একমাত্র ব্রি। বদশলপ্রম মানুলের সবডলশ্রষ্ঠ গুণ। ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু া এবাং শা াবুস্ত্রদ্দলনর মল য বযমন
আমরা বদশলপ্রলমর বস্ত্র িঃপ্রকাশ বদখলি পাই বিমস্ত্রন উদ্দীপলকর েণবাস্ত্র নীর মুস্ত্রদলযাদ্ধালদর মল যও লে করা
যায়। সুিরাাং বলা যায়, “উদ্দীপলকর েণবাস্ত্র নীর বীর বযাদ্ধারা বযন কাকিাড়ুয়া উপনযালসর শা াবুস্ত্রদ্দন ও
বু া।” – উস্ত্রদস্ত্রি যোেড।
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বস্ত্র পীর
েৃ স্থ বাস্ত্রড়লি বড় বউ রুপভান। রান্নার জনয লাকস্ত্রড়র ঘর বেলক লাকস্ত্রড় স্ত্রনলি বেলল িার  ালি বোখলরা
সালপ দাংশন কলর। বাস্ত্রড়র বলালকরা সালে সালে িার  াি শদ কলর ববাঁল ওিালক খবর বদয়। ওিার দল
এলস েি পরীো কলর মন্ত্র পাঠ করলি শুরু কলর। প্রস্ত্রিলবশী রুস্তম স্ত্রবশ্বস্ত্রবদযাললয়র ছাত্র। বস  িবাক  লয়
ঘিনা বদখস্ত্রছল। এবার বস প্রস্ত্রিবাদ কলর বলল, “ েি বছর  ারুনলক সালপ কািলল এই ওিারাই িাড়-ফুাঁক
কলরস্ত্রছললা। স্ত্রকন্তু  ারুন বাাঁলচস্ত্রন। ” ওিা বেলপ স্ত্রেলয় রুস্তলমর োলয় স্ত্রবে পার কলর বদওয়ার ভয় বদখায়।
রুস্তম কালরা কো না শুলন রুপভানলক  াসপািালল স্ত্রনলয় যায়। ববাঁলচ যায় রুপভান।

[ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. ‘ বখাদার বভদ ববািা সিযই মুশস্ত্রকল ’ উস্ত্রদস্ত্রি কার ?

খ. ‘ শাবাশ বমলয় িুস্ত্রম ’- িাল রালক এ কো বলার কারণ স্ত্রক ? 

ে. উদ্দীপলকর ওিা চস্ত্ররত্রস্ত্রি ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বকান চস্ত্ররলত্রর সালে সাদৃশযপূণড ?

ঘ. ‘‘ উদ্দীপলকর রুস্তম ও ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর  ালশম একই বচিনার  ারক ’’ – উস্ত্রদস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কর ।

ক. ‘ বখাদার বভদ ববািা সিযই মুশস্ত্রকল ’ উস্ত্রদস্ত্রি কার ?

খ. ‘ শাবাশ বমলয় িুস্ত্রম ’- িাল রালক এ কো বলার কারণ স্ত্রক ? 

‘ বখাদার বভদ ববািা সিযই মুশস্ত্রকল ’ উস্ত্রদস্ত্রি বস্ত্র পীলরর ।

িাল রালক ভৎডসনা করলি বখালদজা িাল রার উলদ্দলশয প্রলশ্নাদ উস্ত্রদস্ত্রি কলরন।

বস্ত্র পীলরর সালে বজারপূবডক স্ত্রবলয় বদওয়ায় িাল রা পাস্ত্রললয়স্ত্রছল। বস জানি না বকাোয় পালালব, শু ু জানি

বাস্ত্রর বছলড় পালালি  লব। এই দুিঃসা স আশ্রয়দািা বখালদজালক আশ্চযডাস্ত্রিি কলর । বমলয়  লয় পালালি স্ত্রেলয়

িার মল য বকান ভয় স্ত্রছলনা বলল বখালদজা িাল রালক ‘শাবাশ বমলয় ’ বলললছন।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর ওিা চস্ত্ররত্রস্ত্রি ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বকান চস্ত্ররলত্রর সালে সাদৃশযপূণড ?
উদ্দীপলকর ওিা চস্ত্ররত্রস্ত্রি কূিলকৌশল কলর স্বােডস্ত্রসস্ত্রদ্ধর স্ত্রদক বেলক ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বস্ত্র পীর চস্ত্ররলত্রর সালে

সাদৃশযপূণড।

আমালদর সমালজ স্ত্রকছু বলাক মানুলের অধিস্ত্রবশ্বাসলক পুাঁস্ত্রজ কলর স্ত্রবস্ত্রভন্ন ছলনা ও কূিলকৌশললর আশ্রয় বনয়।

প্রিারনা ও ঠকবাস্ত্রজর মা যলম িারা স্ত্রনলজলদর স্বােড  াস্ত্রসল কলর। এলি কলর স্ত্রকছু বলাক িালদর সবডস্ব  াস্ত্ররলয়

স্ত্রনিঃস্ব  য়

উদ্দীপলকর ওিা একজন স্বােডপর েকবাজ বশ্রণীর মানুে। বস মানুলের অধিস্ত্রবশ্বাস ও কুসাংস্কারলক পুাঁস্ত্রজ কলর

স্ত্রনলজর স্বােড উদ্ধার কলর । সালপকািা বরােীর জনয  াসপািালল ভাললা স্ত্রচস্ত্রকৎসার বযবস্থা োকললও ওিা মন্ত্র

পড়ার নাম কলর বসই স্ত্রচস্ত্রকৎসা বেলক বরােীলক বস্ত্রিি কলর। এলি কলর অপস্ত্রচস্ত্রকৎসায় একজন সালপ কািা

বরােী মৃিুযর বকালল  লল পলড়। স্ত্রকন্তু এসলবর বিায়াক্কা না কলর অেড লালভর আশায় িাড়-ফুাঁক চাস্ত্রললয় যায়।

িার স্বালেড আঘাি লাোয় বস স্ত্রবশ্বস্ত্রবদযাললয়র ছাত্র রুস্তলমর োলয় স্ত্রবে পার করার ভয় বদখায়। ওিার এমন

প্রিারণা ও স্বােড  াস্ত্রসললর বকৌশললর সলঙ্গ ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বস্ত্র পীলরর স্ত্রমল পাওয়া যায়। বস্ত্র পীরও বদলশর

স্ত্রবস্ত্রভন্ন প্রালন্তর ঘুলর ঘুলর মুস্ত্ররলদর দান-সদকা লাভ কলর স্বােড  াস্ত্রসল কলরন। স্ত্রিস্ত্রন বইলয়র ভাোয় কো বললন।

মানুলের মালি  লমডর  ারক-বা ক স্ত্র লসলব স্ত্রনলজলক প্রচার কলরন। মূলি এসলবর বপছলন রলয়লছ িার

স্বােডস্ত্রচন্তা। স্বালেডাদ্ধালরর জনয বস জস্ত্রমদার  ালিম আস্ত্রললক প্রললাভন বদখায়।  াস্ত্রমডকিার ভান কলর  ালশম।

িাল রালক বশ করার অপলকৌশলও গ্র ন কলর।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপলকর রুস্তম ও ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর  ালশম একই বচিনার  ারক ’’ – উস্ত্রদস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কর ।

‘‘ উদ্দীপলকর রুস্তম ও ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর  ালশম কুসাংস্কারমুদ আ ুস্ত্রনক বচিনার  ারক।

প্রচস্ত্রলি  যান- ারনার বচলয় যারা বাস্তবিা উপলস্ত্রব্ধ করলি সেম  য় িারাই কুসাংস্কারমুদ  লি পালর। এমন

তবস্ত্রশলষ্ঠযর মানুেই আ ুস্ত্রনক বচিনার অস্ত্র কারী  লয় োলক। িারা অনযায়, অস্ত্রনয়ম ও অকলযালণর মুললযাৎপািন

কলর, সভয, সুন্দলরর পলে ভূস্ত্রমকা রাখলি সেম  য়।

উদ্দীপলকর রুস্তম একজন চেুষ্মান সলচিন বযাস্ত্রদ। বস আ ুস্ত্রনক স্ত্রশোয় স্ত্রশস্ত্রেি  ওয়ায় অনযায়, অপকমড ও

ছলনা স লজই  লর বফললি পালর। সালপ কামড়ালল িাড়-ফুাঁক বা মন্ত্র পাঠ বয কাযডকর নয় বসিা রুস্তলমর

বুিলি কষ্ট  য়স্ত্রন। িাই বস প্রিারক ওিার স্ত্রচস্ত্রকৎসার প্রস্ত্রিবাদ কলর সালপকািা বরােীলক  াসপািালল স্ত্রনলয়

যায়। ফলল জীবন বাাঁলচ রুপভালনর।



বাাংলা ১ম পত্র – ঢাকা ববার্ড - ২০১৯

‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর  ালশমও উদ্দীপলকর রুস্তলমর মলিা দূরদৃস্ত্রষ্টসম্পন্ন সলচিন মানুে। বসও উপলস্ত্রদ্ধ কলর বয,

িাল রালক িার অমলি বস্ত্র পীলরর সালে স্ত্রবলয় বদয়া চরম অ মড। এলি কলর িাল রার অস্ত্র কার

খবড করা  লয়লছ। িাছাড়া বস্ত্র পীর  মডলক পুাঁস্ত্রজ কলর বয কমডকাণ্ড করলছ িাও  ালশলমর দৃস্ত্রষ্ট এড়ায়স্ত্রন। এিা

স্বিিঃস্ত্রসদ্ধ বয,  মড কখলনা কালরা ওপর বজার করলি বলল না, সীমালঙ্ঘন করলি উৎসাস্ত্র ি কলর না।

প্রলিযলকর অস্ত্র কার রো করা  লমডর নীস্ত্রি। অেচ বস্ত্র পীর  লমডর কো মুলখ বলললও বস িাল রার স্বা ীনিায়

 স্তলেপ কলরলছ। িাল রালক বজার কলর স্ত্রনলজর িী স্ত্র লসলব বপলি নানা কূিলকৌশল অবলবন কলরলছ।  ালশম

এসব অবললাকন কলর প্রস্ত্রিবাদী  লয় উলঠলছ। অস ায় িাল রার পোলবন কলর বশোবস্ত্র িালক স্ত্রনলয়

পাস্ত্রললয়লছ। এলি কলর বস্ত্র পীলরর কবল বেলক মুদ  লয় িাল রা িার স্বকীয়িা স্ত্রফলর বপলয়লছ। আ ুস্ত্রনক

বচিনার  ালশলমর কারলনই এিা সম্ভব  লয়লছ। এই একই বচিনা উদ্দীপলকর রুস্তলমর মালিও প্রিযে করা

বেলছ । িাই বলা যায়, প্রলশ্নাদ উস্ত্রদস্ত্রি যোেড ।



বাাংলা ১ম পত্র – ঢাকা ববার্ড - ২০১৯

বস্ত্র পীর
এবালরর এসএসস্ত্রস পরীোয় বদার্াঙ্গী গ্রালমর  াস্ত্রকলমর বমলয় ফালিমা ও আলিালফর বমলয় শাপলা স্ত্রজস্ত্রপএ-৫
বপলয়লছ। িালদর বাস্ত্রড়লি আনলন্দর বনযা বইল। সালে সালে ঘিলকর আনালোনা বেল ববলড়। অবস্থাপন্ন এক
বযবসায়ীর সালে ফালিমার স্ত্রবলয় স্ত্রদল  াস্ত্রকম। স্ত্রকন্তু আলিাফ িার বমলয়লক কলললজ ভস্ত্রিড কলর বদয়। স্ত্রকছুস্ত্রদন
পর অভাব-অনিলনর কারলণ বসও শাপলালক স্ত্রবলয় বদওয়ার কো ভালব। স্ত্রকন্তু শাপলা বাবালক বুস্ত্রিলয় অস্ত্রি
কলষ্ট পড়াললখা চাস্ত্রললয় বনয়। এমএ পাস কলর এখন বস সু্কলস্ত্রশেক  লয়লছ। স্ত্রশোেডীরা িালক বদলখ
অনুপ্রাস্ত্রণি  য়। [ঢাকা ববার্ড- ’ ১৯]

ক. বস্ত্র পীরলক ‘বস্ত্র পীর’ বলার কারণ কী?

খ. “এবার িার সাল র স্বপ্ন বভলে যালব”- কোস্ত্রি বুস্ত্রিলয় বললখা।

ে. উদ্দীপলকর  াস্ত্রকলমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।

ঘ. উদ্দীপলকর শাপলা স্ত্রক িাল রার যোেড প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ? বিামার মলির পলে যুস্ত্রদ দাও।

ক. বস্ত্র পীরলক ‘বস্ত্র পীর’ বলার কারণ কী?

খ. “এবার িার সাল র স্বপ্ন বভলে যালব”- কোস্ত্রি বুস্ত্রিলয় বললখা।

বস্ত্র পীরলক ‘বস্ত্র পীর’ বলার কারণ, স্ত্রিস্ত্রন বইলয়র ভাোয় কো বললন।

 ালিম আস্ত্রল বস্ত্র পীরলক  ালশলমর ছাপাখানা বদওয়ার স্বলপ্নর কো বললি স্ত্রেলয় আললাচয কোস্ত্রি বললস্ত্রছললন।
 ালিম আস্ত্রল বস্ত্র পীলরর কালছ িাাঁর জস্ত্রমদাস্ত্রর স্ত্রনলালম চড়া স্ত্রনলয় আফলসাস করস্ত্রছললন। িাাঁর বছলল  ালশলমর
ছাপাখানা বদওয়ার স্বপ্ন স্ত্রছল। স্ত্রনলজ বদউস্ত্রলয়া  লবন িা স্ত্রনলয় িাাঁর আফলসাস স্ত্রছল না। িাাঁর আফলসাস  স্ত্রেল
এই বভলব বয, িাাঁর বছলল  ালশলমর স্বপ্ন বভলে যালব। মূলি  ালিম আস্ত্রলর জস্ত্রমদাস্ত্রর  ারালনার স্ত্রবেয়স্ত্রিলকই
উদ বছললর স্বপ্নভলঙ্গর কারণ স্ত্র লসলব উপস্থাপন কলরস্ত্রছললন ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর  াস্ত্রকলমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ? বযাখযা কলরা।
উদ্দীপলকর  াস্ত্রকলমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার বাবার চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।
বমলয়লক সুখী করার আশায় সমালজর কম অবস্থাসম্পন্ন বা েস্ত্ররব মানুলেরা কখলনা কখলনা বমলয়লক দ্রুি স্ত্রবলয়
স্ত্রদলয় বদয়। বয়স মিামি স্ত্রবলবচনা না কলর বমলয়লক এভালব স্ত্রবলয় বদওয়া বমলয়র অস্ত্র কার  রলণর শাস্ত্রমল।
এলি কলর বাবারা দাস্ত্রয়ত্বমুদ  ওয়ার প্রলচষ্টা চালাললও বমলয়র জীবলন সুলখর পস্ত্ররবলিড দুিঃখ বনলম আসলি
পালর।
উদ্দীপলকর  াস্ত্রকমও স্ত্রনলজর বমলয়লক বিমন পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রির মল য বঠলল বদন। িার বমলয় ফালিমা এসএসস্ত্রস
পরীোয় স্ত্রজস্ত্রপএ-৫ পায়। িারপর বস এইচএইস্ত্রস পাস কলর আলরা উচ্চির পড়াশুনা করলব এিাই স্ত্রছল
স্বাভাস্ত্রবক ও বমলয়র অস্ত্র কার।
স্ত্রকন্তু িার বস অস্ত্র কার খবড কলর অবস্থাসম্পন্ন বযবসায়ীর সালে িালক স্ত্রবলয় বদওয়া  য়।  াস্ত্রকম বমলয়লক স্ত্রবলয়

স্ত্রদলয় স্ত্রনলজলক দাস্ত্রয়ত্বমুদ করলি বচলয়লছ। অেচ বমলয় বয আলরা বড় স্ত্রকছু  লি পারি বস স্ত্রবেয়স্ত্রি গুরুত্ব

বদয়স্ত্রন।  াস্ত্রকলমর এমন তবস্ত্রশষ্টয ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার বাবালকই বযন স্ত্রনলদডশ কলর। িাল রার বাবাও বৃদ্ধ

ও অবস্থাসম্পন্ন বস্ত্র পীলরর সালে অল্পবয়স্কা িাল রালক স্ত্রবলয় বদয়। বয়লসর বযব ান ও িাল রার মিামলির

বিায়াক্কা না কলর িার বাবা বযন িালক বস্ত্রল বদয়।

অিএব বলা যায়, উদ্দীপলকর  াস্ত্রকলমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলক উস্ত্রিস্ত্রখি িাল রার বাবার সাদৃশয রলয়লছ।

ঘ. উদ্দীপলকর শাপলা স্ত্রক িাল রার যোেড প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ? বিামার মলির পলে যুস্ত্রদ দাও।

জীবন সম্পলকড সলচিনিা ও উপলস্ত্রব্ধলি উদ্দীপলকর শাপলালক ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার যোেড প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র 
বলা যায়।
অস্ত্র কার সলচিন মানুেমাত্রই জীবন সলচিন। বয জীবনলক অেডব করলি চায় বস কখলনা ব লায় জীবনলক
ভাসায় না। জীবলনর প্রস্ত্রিস্ত্রি পদলেলপ সলচিন বেলক বস স্ত্রসদ্ধান্ত বনয় এবাং কাস্ত্রিি ললেয উপনীি  য়।
উদ্দীপলকর শাপলা িার জীবন সম্পলকড ববশ সলচিন স্ত্রছল। এসএসস্ত্রস পরীোয় স্ত্রজস্ত্রপএ-৫ পাওয়ার পর বস
আলরা বলখাপড়া করার সাংকল্প কলর। িার বাবা িালক অভাব-অনিলনর কারলণ স্ত্রবলয় বদওয়ার কো ভাবললও
বস বাবালক ভাললাভালব ববািায়। বাবালক বুস্ত্রিলয় অলনক কলষ্ট বলখাপড়া চাস্ত্রললয় যায় এবাং এম এ পাস কলর বস
সু্কলস্ত্রশেক  য়। িার জীবনসলচিনিার ফললই এমনিা সম্ভব  লয়লছ।
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‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রাও শাপলার মলিা জীবনসলচিন। িার বাবা ও সৎ মা িালক বজার কলর বস্ত্র পীলরর

সলঙ্গ স্ত্রবলয় বদয়। বয়লস িাল রার সালে বস্ত্র পীলরর বযব ান অলনক। িা সলেও স্ত্রনলজর অমলি িালক স্ত্রবলয়

স্ত্রদলল প্রস্ত্রিবাদ কলর। বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয় স্ত্রনলজলক রো কলর। জস্ত্রমদার  ালিম আস্ত্রলর বজরায় বস আশ্রয়

বনয়। বসখালনও ঘিনাক্রলম বস্ত্র পীলরর সালে িাল রার সাোৎ  য়। বস্ত্র পীর নানাভালব িাল রালক বশ করলি

চাইললও িাল রা অস্ত্র কার রোয় দৃঢ় োলক। বস যুস্ত্রদ স্ত্রদলয় স্ত্রনলজর অস্ত্র কালরর স্ত্রবেয়স্ত্রি িুলল  লর। বস্ত্র পীর

 ালিম আস্ত্রললক প্রললাভন স্ত্রদলয় িাল রালক বপলি চায়। স্ত্রকন্তু জীবনসলচিন িাল রা  ালশম আস্ত্রলর  াি  লর

বজরা বেলক পাস্ত্রললয় যায়। িার এমন জীবনসলচিনিার উপলস্ত্রদ্ধর কারলণ উদ্দীপলকর শাপলার িার যোেড

প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র বললই প্রিীয়মান  য়।
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বস্ত্র পীর
এস্ত্রিম শাল দা মামার বাস্ত্রড়লি বড়  য়। মাস্ত্রম িালক ববািা মলন কলর এক বয়স্ক বলালকর সালে স্ত্রবলয় স্ত্রদলি
চায়। স্ত্রকন্তু জীবন সলচিন শাল দা এ স্ত্রবলয় বমলন না স্ত্রনলয় একস্ত্রদন বাস্ত্রড় বছলড় অজানার পলে পা বাড়ায়।

[রাজশা ী ববার্ড-’১৯]

ক.  ালিম আস্ত্রলর বালযবধুির কালছ যাবার কারণ কী?

খ. “এমন বমলয়ও কালরা বপলি জন্মায় জানিাম না”– বখালদজা বকন এ কোস্ত্রি বললস্ত্রছল? বুস্ত্রিলয় বললখা।

ে. উদ্দীপলকর মাস্ত্রমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর সাদৃশযপূণড চস্ত্ররত্রস্ত্রি বযাখযা কলরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর শাল দা বযন বস্ত্র পীর নািলকর িাল রার অনুরূপ”– বিামার উত্তলরর পলে যুস্ত্রদ উপস্থাপন কলরা।

ক.  ালিম আস্ত্রলর বালযবধুির কালছ যাবার কারণ কী?

খ. “এমন বমলয়ও কালরা বপলি জন্মায় জানিাম না”– বখালদজা বকন এ কোস্ত্রি বললস্ত্রছল? বুস্ত্রিলয় বললখা।

 ালিম আস্ত্রলর বালযবধুির কালছ যাবার কারণ জস্ত্রমদাস্ত্রর রোয় িাকা সা াযয আনা।

স্ত্রনভডীক িাল রার বাস্ত্রড় বেলক বছালিা চাচালিা ভাইলক সালে স্ত্রনলয় পাস্ত্রললয় আসায় স্ত্রবস্ময় প্রকাশ কলর বখালদজা
প্রলশ্নাদ কোস্ত্রি বললস্ত্রছল।
বস্ত্র পীলরর সালে বাবা ও সৎ মালয়র বদওয়া অসম স্ত্রবলয়র প্রস্ত্রিবাদ কলর িাল রা বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয়স্ত্রছল।
পালালনার সময় বছালিা চাচালিা ভাইলক সালে স্ত্রনলয় বজরা ঘালি এলল ভয় ও েু ায় বছালিা ভাইস্ত্রি কান্না কলর।
স্ত্রকন্তু বমলয়  লয়ও িাল রার বচালখমুলখ বকালনা ভলয়র স্ত্রচহ্ন স্ত্রছল না। িার এই অবস্থা বদলখ বখালদজা স্ত্রবস্ময়
প্রকাশ কলর বলল, “এমন বমলয়ও কালরা বপলি জন্মায় জানিাম না।”

উত্তর 

RAJSHAHI BOARD
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ে. উদ্দীপলকর মাস্ত্রমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর সাদৃশযপূণড চস্ত্ররত্রস্ত্রি বযাখযা কলরা।
উদ্দীপলকর মাস্ত্রমর সালে ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার সৎমালয়র চস্ত্ররত্রস্ত্রি সাদৃশযপূণড।

মা মারা যাওয়ার পর আস্ত্রশ্রি স্থালন সন্তান িার প্রিযাস্ত্রশি মূলযায়ন বেলক বস্ত্রিি  য়। িাই যি দ্রুি সম্ভব

িালক পস্ত্ররবালরর বাইলর পাঠালি আশ্রয়দািা িৎপর োলক। িখন িালদর মালি মানস্ত্রবকিা অনুপস্ত্রস্থি োলক।

বস্ত্র পীর নািলকর িাল রার সৎ মালয়র মালি এই মানস্ত্রবকিার অভাব ফুলি উলঠলছ।

উদ্দীপলকর এস্ত্রিম শাল দাও বিমস্ত্রন অমানস্ত্রবক পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রির সমু্মখীন  য়। এস্ত্রিম  ওয়ায় বস মামার বাস্ত্রড়লি বড়

 ললও মাস্ত্রম িালক ববািা মলন কলর। িাই যি দ্রুি সম্ভব িালক বাস্ত্রড়র বাইলর পাঠালনার প্রলয়াজন মলন কলরন

মাস্ত্রম। বসজনয িার মিামি ও জীবলনর মূলযায়ন না কলর এক বয়স্ক বলালকর সালে স্ত্রবলয় স্ত্রদলি চায়। ‘বস্ত্র পীর’

নািলকর িাল রার সৎ মাও এমন ভূস্ত্রমকায় অবিীণড  লয়লছ। মা মরা িাল রালক পস্ত্ররবালরর অস্ত্রিস্ত্ররদ ববািা

মলন কলর িাল রার বাবার সালে স্ত্রমলল িালক বয়স্ক বস্ত্র পীলরর সলঙ্গ স্ত্রবলয় বদয়। এ স্ত্রবলয়লি িাল রার সম্মস্ত্রি

আলছ স্ত্রক না বা পাত্র-পাত্রীর বয়লসর বযব ান বয ববস্ত্রশ - এ গুরুত্বপূণড বযাপারস্ত্রিলকও অগ্রা য করা  য়।

ঘ. “উদ্দীপলকর শাল দা বযন বস্ত্র পীর নািলকর িাল রার অনুরূপ”– বিামার উত্তলরর পলে যুস্ত্রদ উপস্থাপন কলরা।

বচিনােি ও আচরণেি স্ত্রদক স্ত্রবলবচনায় উদ্দীপলকর শাল দ ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার অনুরূপ - এ স্ত্রবেলয়
স্ত্রদ্বমলির অবকাশ বনই।
নারীরা এখন আর দুবডল ও অস ায় না। িারা স্ত্রনলজলদর অস্ত্র কার সম্পলকড সলচিন  লয় উলঠলছ। িাই
অনযালয়র প্রস্ত্রিবালদ এলদরলক বসাচ্চার  লি বদখা যালে।
উদ্দীপলকর শাল দার দুবডলিার সুলযাে স্ত্রনলয় িার মাস্ত্রম িার ওপর অস্ত্রবচার করলি বলসস্ত্রছল। বস এস্ত্রিম  ওয়ায়
মাস্ত্রম িালক পস্ত্ররবালরর ববািা মলন কলর। এক বয়স্ক বলালকর সালে স্ত্রবলয় স্ত্রদলয় বসই ববািা দূর করলি
বচলয়স্ত্রছল। স্ত্রকন্তু শাল দা স্ত্রছল স্ত্রনলজর জীবন সম্পলকড সলচিন। বস বুিলি বপলরলছ এিা িার ওপর অনযায় ও
অস্ত্র কার  রলণর শাস্ত্রমল। িাই বস প্রস্ত্রিবাদস্বরুপ কাউলক না জাস্ত্রনলয় বাস্ত্রড় বেলক অজানার উলদ্দলশয পাস্ত্রড়
জস্ত্রমলয়লছ।
‘বস্ত্র পীর’ নািলক িাল রার চস্ত্ররলত্রও উদ্দীপলকর শাল দার অনুরূপ তবস্ত্রশষ্টয লে করা যায়। মা-মরা বমলয়
িাল রার সৎমা ও বাবা স্ত্রমলল িালক স্ত্রবলয় বদয় বৃদ্ধ বস্ত্র পীলরর সালে। িাল রা এই অসম স্ত্রবলয় বমলন বনয়স্ত্রন।
বস বছালিা চাচালিা ভাইলক স্ত্রনলয় বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয় যায়। শ রোমী জস্ত্রমদার  ালিম আস্ত্রলর বজরায় আশ্রয়
স্ত্রনলয় স্ত্রনলজলক বাাঁচালনার বচষ্টা কলর। স্ত্রকন্তু ঘিনাক্রলম বজরায় বস্ত্র পীলরর সালে িার সাোৎ  য়। বস্ত্র পীর নানা
কূিলকৌশলল িাল রালক সালে স্ত্রনলি চাইললও িাল রা স্ত্রছল িার অবস্থালন অনড়, অস্ত্রবচল। বস প্রলয়াজলন জীবন
স্ত্রবসজডন স্ত্রদলব িবুও বস্ত্র পীলরর সালে যালব না বলল জানায়। যুস্ত্রদ-বুস্ত্রদ্ধ স্ত্রদলয় বস্ত্র পীলরর স্ত্রবরুলদ্ধ বস বমাকালবলা
কলর। অবলশলে  ালশলমর সালে পাস্ত্রললয় স্ত্রেলয় বস স্ত্রনলজলক রো কলর। উদ্দীপলকর শাল দাও এভালব স্ত্রনলজলক
রো করায় িাল রার অনুরূপ চস্ত্ররত্র স্ত্র লসলব স্ত্রবলবচনার দাস্ত্রবদার  লয় উলঠলছ।
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বস্ত্র পীর
ভণ্ড মাজার-পুজাস্ত্রর খাজা বমািা মানুেলক ববািায় িার অলনক অললৌস্ত্রকক েমিা রলয়লছ। বস স্ত্রিনস্ত্রি স্ত্রবলয়ও
কলরলছ। স্ত্রকন্তু িার অিযাচালর বউলয়রা িালক বছলড় চলল যায়। এবার িারই এক ভলদর অল্পবয়স্ত্রস মািৃ ারা
বমলয় কান্তার প্রস্ত্রি কুনজর পলড়লছ। খাজা বমািা নানা কূিলকৌশলল কান্তার বাবালক রাস্ত্রজ করায়। স্ত্রকন্তু কান্তা
এ স্ত্রবলয়লি রাস্ত্রজ নয়। িাই বস স্ত্রবলয়র রালি অজানার উলদ্দলশয পাস্ত্রড় জমায়। এি রালি একস্ত্রি বমলয়লক
রাস্তায় বদলখ ইউস্ত্রপ বচয়ারমযান িালক িালদর বাস্ত্রড়লি স্ত্রনলয় যান। কান্তার মুখ বেলক সব ঘিনা শুলন
বচয়ারমযালনর িীর খুব দয়া  য়। স্ত্রিস্ত্রন কান্তালক অভয় বদন এবাং সা স বজাোন। [রাজশা ী ববার্ড-’১৯]

ক.  ালিম আস্ত্রলর বালযবধুির নাম কী ?

খ. ‘ এবার িার সাল র স্বপ্নও ভােলব ’- বললি বকান ‘ স্বলপ্নর ’ কো বলা  লয়লছ ? 

ে. উদ্দীপলকর খাজা বমািার চাস্ত্ররস্ত্রত্রক তবস্ত্রশলষ্ঠযর সালে ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর সাদৃশযপূণড চস্ত্ররত্রস্ত্রি বযাখযা কলরা।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িী বযন ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বখালদজার স্ত্রবপরীি আদলশডর প্রস্ত্রিভূ ’’ – মন্তবযস্ত্রির

যোেডিা মুলযায়ন কর ।

ক.  ালিম আস্ত্রলর বালযবধুির নাম কী ?

খ. ‘ এবার িার সাল র স্বপ্নও ভােলব ’- বললি বকান ‘ স্বলপ্নর ’ কো বলা  লয়লছ ?

 ালিম আস্ত্রলর বালযবধুির নাম আলনায়ার উস্ত্রদ্দন।

 ালশম আস্ত্রল বস্ত্র পীরলক  ালশলমর ছাপাখানা বদওয়ার স্বলপ্নর কো বললি স্ত্রেলয় আললাচয কোস্ত্রি বললস্ত্রছললন।

 ালিম আস্ত্রল বস্ত্র পীলরর কালছ িার জস্ত্রমদাস্ত্রর স্ত্রনলালম চড়া স্ত্রনলয় আফলসাস করস্ত্রছললন। িার বছলল  ালশলমর

ছাপাখানা বদওয়ার স্বপ্ন স্ত্রছল। স্ত্রনলজ বদউস্ত্রলয়া  লবন িা স্ত্রনলয় িার আফলসাস স্ত্রছল না। িার আফলসাস  স্ত্রেল

এই বভলব বয, িার বছলল  ালশলমর স্বপ্ন বভলঙ্গ যালব। মূলি  ালিম আস্ত্রলর জস্ত্রমদাস্ত্রর  ারালনার স্ত্রবেয়স্ত্রিলকই

উদ বছললর স্বপ্নভলঙ্গর কারণ স্ত্র লসলব উপস্থাপন কলরস্ত্রছললন।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর খাজা বমািার চাস্ত্ররস্ত্রত্রক তবস্ত্রশলষ্ঠযর সালে ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর সাদৃশযপূণড চস্ত্ররত্রস্ত্রি বযাখযা কলরা।
উদ্দীপলকর খাজা বমািার চাস্ত্ররস্ত্রত্রক তবস্ত্রশলষ্ঠযর সালে ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর  মডবযবসায়ী কূিচস্ত্ররত্র বস্ত্র পীলরর

চস্ত্ররলত্রর স্ত্রমল রলয়লছ।

বস্ত্র পীর স্ত্রনলজলক পীর স্ত্র লসলব প্রস্ত্রিস্ত্রষ্ঠি করার জনয মুলখ নানা  রলনর  লমডর কো বলল ববড়ায়। স্ত্রকন্তু িার

স্বভাব-চস্ত্ররলত্র মানস্ত্রবকিার বলশমাত্র বনই। বস িার পীলরর মা াত্ময বুিালি স্ত্রবস্ত্রভন্ন অিলল ঘুলর ববড়ায় এবাং

ভদলদর কাছ বেলক অেড-সম্পদ গ্র ন কলর। িার লালসার স্ত্রশকার  লয় অল্পবয়স্ক িাল রার জীবন সঙ্কলি

পস্ত্রিি  য়। িাল রার পীরভদ বাবা ও সৎ মা বমলয়র অমলি বস্ত্র পীলরর সালে িালক স্ত্রবলয় স্ত্রদলয় বদয়। িার

লালসার স্ত্রশকার  লয় অল্পবয়স্ক িাল রার জীবন সঙ্কলি পস্ত্রিি  য়। বস্ত্র পীর িাল রালক বপলি মস্ত্ররয়া  লয় ওলঠ।

প্রকৃি  াস্ত্রমডক বলাক কখলনা এভালব অপলরর অস্ত্র কার খবড কলরনা।

উদ্দীপলকর ভণ্ড খাজা বমািা একজন মাজারপূজাস্ত্রর  মডবযবসায়ী। মানুেলক বস অললৌস্ত্রকক েমিার অস্ত্র কারী

বলল স্ত্রনলজর েমিা জাস্ত্র র কলর। এসলবর উলদ্দযশয  মডস্ত্রবশ্বাসী মানুলের মালি স্ত্রনলজর অবস্থান সুদৃঢ় করা ও

স্বােড উদ্ধার করা। বসই সুলযালে িার এক অধিভলদর অল্পবয়স্ত্রস মািৃ ারা বমলয়লক স্ত্রবলয় করলি চায়। আলে

আরও স্ত্রিনস্ত্রি স্ত্রবলয় করললও চিুেড িী স্ত্র লসলব বস ভলদর বমলয়লক বপলি চায়। আর খাজা বমািা চস্ত্ররলত্রর এই

তবস্ত্রশষ্ঠয ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বস্ত্র পীর চস্ত্ররলত্ররই অনুরূপ বলল স্ত্রবলবস্ত্রচি  লয় ওলঠ।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িী বযন ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বখালদজার স্ত্রবপরীি আদলশডর প্রস্ত্রিভূ ’’ – মন্তবযস্ত্রির

যোেডিা মুলযায়ন কর ।

উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িী মানবিা ও নারীর অস্ত্র কার সলচিনিায় ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বখালদজার স্ত্রবপরীি

আদলশডর প্রস্ত্রিভূ।

িাল রা স্ত্রনিান্ত অস ায়  লয় বখালদজালদর বজরায় আশ্রয় স্ত্রনলয়স্ত্রছল । বস্ত্র পীলরর মলিা বয়ষ্ক স্বামী বমলন বনয়স্ত্রন

বললই বস ঘর বছলড়স্ত্রছল। বস কো বখালদজা জানার পরও বস িাল রালক বারবার প্রলরাস্ত্রচি করা বচষ্টা কলর

বস্ত্র পীলরর কালছ স্ত্রফলর যাবার জনয। বস সময় িাল রার প্রলয়াজন স্ত্রছল সা স ও শস্ত্রদশালী বকান আশ্রলয়র, বস

সময় বখালদজার এমন ভূস্ত্রমকা মানবিা ও তনস্ত্রিকিা স্ত্রবলরা ী। একজন নারী স্ত্র লসলব বযখালন িাল রার পালশ

দাাঁড়ালনার কো বসখালন উলটা অস লযাস্ত্রেিা করা তনস্ত্রিকিাস্ত্রবলরা ী। ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বখালদজা  মডভীরু

এবাং ভীিু চস্ত্ররলত্রর

অস্ত্র কারী  ললও উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িী স্ত্রছললন অস্ত্র কার সলচিন। বকননা বখালদজা িাল রার পালশ

দাাঁড়ালনার সা স না বদখাললও উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িী কান্তার পালশ দাাঁস্ত্রড়লয়লছন। আর এই স্ত্রদক

স্ত্রবলবচনায় উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িী বখালদজার বচলয় উন্নি আদলশডর অস্ত্র কারী।
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উদ্দীপলকর বচয়ারমযালনর িীর মালি তনস্ত্রিকিা ও মানবিার তবস্ত্রশষ্টয স্ত্রবদযমান। স্ত্রিস্ত্রন খাজা বমািার লালসার

স্ত্রশকার বমলয়স্ত্রির পালশ দাাঁড়ান।

খাজা বমািার ভদ বমলয়স্ত্রির বাবা িালক বজার কলর স্ত্রবলয় স্ত্রদলি চায়। জীবনসলচিন বমলয়স্ত্রি স্ত্রবলয়র রালি

অজানার উলদ্দলশয পাস্ত্রড় জমায়। এলিা রালি একস্ত্রি বমলয়লক এভালব বদলখ বচয়ারমযালনর িী িালক স্ত্রনলয় যান

এবাং সা স বদন। িার এমন তবস্ত্রশষ্টয মানবিা ও উদারিার পস্ত্ররচয় বদয়। বলা যায়, নািলকর বখালদজা

আত্মসমস্ত্রপডি, পোন্তলর বচয়ারমযালনর িী জাগ্রি, উদার ও মানস্ত্রবক।
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মমিাস্ত্রদ
রালবয়া একস্ত্রি অনাে স্ত্রশশুলদর আশ্রয়লকলন্দ্র চাকস্ত্রর কলর। বস িার স্ত্রনয়স্ত্রমি দাস্ত্রয়লত্বর পাশাপাস্ত্রশ আশ্রয়লকলন্দ্রর
স্ত্রশশুলদর সালে অিযন্ত সুন্দর বযব ার কলর এবাং িালদর সালে মমলত্বর সম্পকড েলড় বিালল। িাই
আশ্রয়লকলন্দ্রর স্ত্রশশুরা িালক খুব ভাললাবালস। স্ত্রকন্তু অসুস্থিার কারলণ একস্ত্রদন কালজ বযাে স্ত্রদলি না পারায়
আশ্রয়লকলন্দ্রর িোব ায়ক িালক স্ত্রিরস্কার কলর। [কু. ববা.-’১৯]

ক. ‘অপ্রস্ত্রিভ’ শলের অেড কী?

খ. “কালরা কালছ যা পাই না, িুস্ত্রম িা বদলব বকন?” - কোস্ত্রি মমিাস্ত্রদ বকন বললস্ত্রছল?

ে. উদ্দীপলকর রালবয়া চস্ত্ররলত্র ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর মমিাস্ত্রদর বকান গুণস্ত্রি প্রকাশ বপলয়লছ? বযাখযা কর।

ঘ. “উদ্দীপলকর আশ্রয়লকলন্দ্রর িোব ায়ক ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর কেলকর প্রিযাস্ত্রশি চস্ত্ররলত্রর স্ত্রবপরীি”- মন্তবযস্ত্রির

পলে বিামার যুস্ত্রদ দাও।

ক. ‘অপ্রস্ত্রিভ’ শলের অেড কী?

খ. “কালরা কালছ যা পাই না, িুস্ত্রম িা বদলব বকন?” - কোস্ত্রি মমিাস্ত্রদ বকন বললস্ত্রছল?

‘অপ্রস্ত্রিভ’ শলের অপ্রস্তুি।

েল্পকেক মমিাস্ত্রদর দােপড়া োলল  াি বুলালি বেলল আললাচয উস্ত্রদস্ত্রি মমিাস্ত্রদ কলর।
েল্পকেক একস্ত্রদন বখয়াল কলর মমিাস্ত্রদর োলল স্ত্রিনস্ত্রি দাে। িার ববান অবনীলক মাোরমশাই মারার পর

বযমন দাে  লয়স্ত্রছল, বিমন দাে। িাই মমিাস্ত্রদর কালছ েল্পকেক োললর দাে সম্পলকড জানার আগ্র প্রকাশ

কলর। স্ত্রকন্তু মমিাস্ত্রদ অস্বীকার কলর বয িালক বকউ বমলরলছ। েল্পকেক যখন স্পষ্ট বুিলি পালর বকউ সস্ত্রিযই

মমিাস্ত্রদলক বমলরলছ, িখন বস মমিাস্ত্রদলক আদর কলর োলল  াি বুস্ত্রললয় স্ত্রদলি চায়। স্ত্রকন্তু স্ত্রনষু্ঠর এই

পৃস্ত্রেবীলি মমিাস্ত্রদ কখনই কারও ভাললাবাসা পায়স্ত্রন। িাই েল্পকেক িালক আদর কলর োলল  াি বুলালি

বেলল আললাচয উস্ত্রদস্ত্রি বস কলর।

উত্তর 

COMILLA BOARD
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ে. উদ্দীপলকর রালবয়া চস্ত্ররলত্র ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর মমিাস্ত্রদর বকান গুণস্ত্রি প্রকাশ বপলয়লছ? বযাখযা কর। 
উদ্দীপলকর রালবয়া চস্ত্ররলত্র ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর মমিাস্ত্রদর বে বাৎসলয ও দাস্ত্রয়ত্বশীল গুণস্ত্রি প্রকাশ বপলয়লছ।
দাস্ত্রয়ত্বশীলিা মানুেলক ম ৎ ও স্মরণীয় কলর। দাস্ত্রয়ত্ব স্ত্রনলয় বয স্ত্রনলজর কাজ করলি পালর িালক সবাই সমাদর
কলর। অনযস্ত্রদলক বয কালজর প্রস্ত্রি দাস্ত্রয়ত্ব ীনিা বদখায়, বস সবার কালছই স্ত্রনন্দনীয় ও অশ্রদ্ধার পাত্র।
উদ্দীপলকর রালবয়া একস্ত্রি অনাে আশ্রয়লকলন্দ্র চাকস্ত্রর কলর। বস িার দাস্ত্রয়ত্ব যোযেভালব পালন কলর। শু ু িাই
নয়, বস আশ্রলমর বাচ্চালদর সালে অিযন্ত আন্তস্ত্ররকিাপূণড ও বে ময়ী আচরণ কলর। যার কারলণ আশ্রয়লকলন্দ্রর
স্ত্রশশুরা িালক খুব ভাললাবালস। িার দাস্ত্রয়ত্বলবা ও বাচ্চালদর প্রস্ত্রি বে বৎসল আচরণ প্রকাশ বপলয়লছ
উদ্দীপলক।
‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্প মমিাস্ত্রদ সাংসালরর অভাব-অনিলন পলড় অলনযর বাস্ত্রড়লি কাজ করলি আলস। স্ত্রকন্তু এক মুহুলিডর
জনয বস িার কাজ ও দাস্ত্রয়লত্ব ফাাঁস্ত্রক বদয় না। বস িার করণীয় কাজগুললা পুঙ্খানুপুঙ্খভালব কলর। যার ফলল
বাস্ত্রড়র প্রলিযলক িার প্রস্ত্রি অিযন্ত সন্তুষ্ট  য়। শু ু িাই নয়, েল্পকেক বসই সময় অলনক বছাি স্ত্রছল। িালকও
মমিাস্ত্রদ অলনক বে করি। িাই েল্পকেক মমিাস্ত্রদর অলনক ভদ  লয় যায়। িাই বলা যায়, উদ্দীপলকর
রালবয়া চস্ত্ররলত্র ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর মমিাস্ত্রদর বে বাৎসলয ও দাস্ত্রয়ত্বশীলিা গুণস্ত্রি প্রকাশ বপলয়লছ।

ঘ. “উদ্দীপলকর আশ্রয়লকলন্দ্রর িোব ায়ক ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর কেলকর প্রিযাস্ত্রশি চস্ত্ররলত্রর স্ত্রবপরীি”- মন্তবযস্ত্রির 

পলে বিামার যুস্ত্রদ দাও। 
“উদ্দীপলকর আশ্রয়লকলন্দ্রর িোব ায়ক ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর কেলকর প্রিযাস্ত্রশি চস্ত্ররলত্রর স্ত্রবপরীি”- মন্তবযস্ত্রি
যোেড।
সমালজ সব মানুলের সামাস্ত্রজক ও অেডলনস্ত্রিক অবস্থান সমান নয়। বকউ ববস্ত্রশ ভাললাভালব জীস্ত্রবকা স্ত্রনবডা কলর,
আবার বকউ অিযন্ত দুিঃখ-কলষ্টর সালে স্ত্রদনাস্ত্রিপাি কলর। স্ত্রকন্তু এর কারলণ এলককজনলক িালদর সালে
তবেমযপূণড আচরণ উস্ত্রচি নয়। প্রলিযলকই মানুে, িাই প্রলিযলকই সমান সম্মান পাওয়ার বযােয।
উদ্দীপলকর আশ্রলকলন্দ্রর িোব ায়ক রালবয়ার প্রস্ত্রি আন্তস্ত্ররক আচরণ কলর না। রালবয়া অিযন্ত দাস্ত্রয়ত্বশীল এবাং
স্ত্রনলজর কালজর প্রস্ত্রি যত্নবান। আশ্রয়লকলন্দ্রর বাচ্চালদর সালেও িার বে সুলভ সম্পকড। স্ত্রকন্তু অসুস্থিার কারলণ
একস্ত্রদন কালজ আসলি না পারায় আশ্রলমর িোব ায়ক িার সালে রূঢ় আচরণ কলর। িালক অনুপস্ত্রস্থস্ত্রির জনয
স্ত্রিরস্কার কলর।
রালবয়ার প্রস্ত্রি আন্তস্ত্ররকিার অভাব বেলকই বস এমন কাজ কলরলছ। ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্প মমিাস্ত্রদ েল্পকেলকর
বাস্ত্রড়লি কাজ করি। কালজর বলাক  ললও বাস্ত্রড়র মানুে িার প্রস্ত্রি যলেষ্ট আন্তস্ত্ররক স্ত্রছল। েল্পকেলকর মা ইলে
কলর িার ববিন ববস্ত্রশ  াযড কলরন। মমিাস্ত্রদর কাজ বছলড় চলল যাওয়ার প্রলয়াজন স্ত্রকনা িা অিযন্ত বকামলভালব
স্ত্রজজ্ঞাসা কলরন েল্পকেলকর মা। পস্ত্ররবালরর বকউই িার সালে রূঢ় আচরণ কলর না।
উদ্দীপলকর আশ্রয়লকলন্দ্রর িোব ায়ক রালবয়ার অসুস্থিার কারলণ একস্ত্রদলনর অনুপস্ত্রস্থস্ত্রিলি স্ত্রিরস্কার কলর, যা
কখনই কাময নয়। অনযস্ত্রদলক ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্প সু্কলপড়ুয়া বছললস্ত্রির বাস্ত্রড়র সবাই মমিাস্ত্রদলক অলনক ভাললাবাসি
এবাং িার প্রস্ত্রি আন্তস্ত্ররক স্ত্রছল। স্ত্রকন্তু উদ্দীপলকর িোব ায়লকর বযব ার েল্পকেলকর কখনই প্রিযাস্ত্রশি নয়।
িাই বলা যায়, উদ্দীপলকর আশ্রয়লকলন্দ্রর িোব ায়ক ‘মমিাস্ত্রদ’ েলল্পর কেলকর প্রিযাস্ত্রশি চস্ত্ররলত্রর স্ত্রবপরীি।
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বস্ত্র পীর
ভােযস্ত্রবড়স্ত্রবি মস্ত্রজদ একস্ত্রদন জীস্ত্রবকার সধিালন স্ত্রনজ গ্রাম বছলড় উপস্ত্রস্থি  য় দুেডম এক অজপাড়াোাঁলয়। একস্ত্রি
পুলরালনা কবর বদস্ত্রখলয় বস স জ-সরল ও  মডপ্রাণ গ্রামবাসীলক বললি োলক এস্ত্রি মুদাস্ত্রের পীলরর মাজার।
স্ত্রিস্ত্রন স্বলপ্ন আমালক মাজালরর বখদমি করার আলদশ স্ত্রদলয়লছন। বসই বেলক মস্ত্রজদ বসই কবরলক বকন্দ্র কলর
একস্ত্রি মাজার েলড় বিালল এবাং স্ত্রনলজ পীর বসলজ ভদ-মুস্ত্ররদলদর  াস্ত্রদয়া ও মানলির িাকায় প্রচুর অেড-স্ত্রবত্ত
েলড় বিালল। স্ত্রকন্তু গ্রামবাসীলদর স্ত্রবপদ-আপলদ এিিুকু সা াযযও বস কলর না। [কু. ববা.-’১৯]

ক. বকান ঘালি জস্ত্রমদালরর বজরা বেলমস্ত্রছল?

খ. “একস্ত্রি স্বপ্ন বভলে বেলল আলরকিা স্বপ্ন েড়লি পারলবা”-  ালশম বকন এ কোস্ত্রি বললস্ত্রছল?

ে. উদ্দীপলক ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বকান সমাজ স্ত্রচত্রস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ? বযাখযা কলরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর মস্ত্রজলদর বচলয় ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর পীর সাল ব মানস্ত্রবক ও বাস্তববাদী!” – মন্তবযস্ত্রির সালে িুস্ত্রম

স্ত্রক একমি? স্ত্রবলেেণ কলরা।

ক. বকান ঘালি জস্ত্রমদালরর বজরা বেলমস্ত্রছল?

খ. “একস্ত্রি স্বপ্ন বভলে বেলল আলরকিা স্বপ্ন েড়লি পারলবা”-  ালশম বকন এ কোস্ত্রি বললস্ত্রছল?

বর্মরার ঘালি জস্ত্রমদালরর বজরা বেলমস্ত্রছল।

ছাপাখানা তিস্ত্ররর স্বপ্ন বভলে যাওয়ার আশঙ্কায় স্ত্রনলজর ওপর আস্থা রাখলি স্ত্রেলয়  ালশম প্রলশ্নাদ কোস্ত্রি
বলললছ।
 ালশম আস্ত্রলর স্বপ্ন স্ত্রছল একস্ত্রি ছাপাখানা প্রস্ত্রিষ্ঠা করা। স্ত্রকন্তু সূযডাস্ত আইলন বাবার জস্ত্রমদাস্ত্রর  ািছাড়া  লয়

বেলল বসস্ত্রি আর সম্ভব  লব না। িাই বস স্ত্রনলজর বযােযিার ওপর আস্থা রাখলি স্ত্রেলয় বলললছ, “একিা স্বপ্ন

বভলে বেলল আলরকিা স্বপ্ন েড়লি পারলবা।” মূলি বাস্তবিালক বমলন স্ত্রনলিই  ালশম আস্ত্রল স্ত্রনলজর বযােযিার

ওপর আস্থা বরলখ প্রলশ্নাদ কোস্ত্রি বলললছ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলক ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বকান সমাজ স্ত্রচত্রস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ? বযাখযা কলরা।

উদ্দীপলক ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর স জ-সরল  মডপ্রাণ মানুলের সমাজ স্ত্রচত্রস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ।
আব মানকাল বেলক গ্রামবাাংলার মানুেগুললা স জ-সরল  মডপ্রাণ তবস্ত্রশষ্টয  ারণ কলর আলছ।  লমডর প্রস্ত্রি িারা
দারুণ দুবডল। এই দুবডলিার সুলযাে স্ত্রনলয় অলনক ভণ্ড পীর-ফস্ত্রকর িালদর স্বােড  াস্ত্রসল কলর সা ারণ মানুেলক
বশােণ করলছ।
উদ্দীপলকর সমাজস্ত্রচলত্র গ্রামবাাংলার মানুলের  লমডর প্রস্ত্রি অধিস্ত্রবশ্বালসর স্ত্রচত্রস্ত্রি ফুলি উলঠলছ। বসই সমালজ
ভােযস্ত্রবড়স্ত্রবি অেচ চিুর মস্ত্রজদ জীস্ত্রবকার িাস্ত্রেলদ দুেডম এক অজপাড়াোাঁলয়  াস্ত্রজর  য়। বসখালন মানুলের  মডীয়
স্ত্রবশ্বাসলক পুাঁস্ত্রজ কলর এক অখযাি কবরলক মুদাস্ত্রের পীলরর মাজার বানায়। স্বলপ্ন আস্ত্রদষ্ট  লয় বস এ কাজ
কলরলছ বলল প্রচার করায় স জ-সরল গ্রামবাসীরা িার প্রস্ত্রি মাত্রাস্ত্রিস্ত্ররদ ভস্ত্রদ-স্ত্রবশ্বাসী  লয় ওলঠ। িারা  াস্ত্রদয়া
ও মানলির িাকা স্ত্রদলয় মস্ত্রজদলক রািারাস্ত্রি অেডশালী কলর বিালল। ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর সমাজস্ত্রচলত্রও এমন দৃশয
লেণীয়। বসখালনও বস্ত্র পীর স্ত্রবস্ত্রভন্ন অিলল মুস্ত্ররলদর বাস্ত্রড় বাস্ত্রড় স্ত্রেলয় অবস্থান কলরন এবাং অেডসম্পদ লাভ
কলরন। মানুে  মডলক অধিভালব স্ত্রবশ্বাস কলর বললই বস সমালজও বস্ত্র পীর স্ত্রনরবস্ত্রেন্নভালব িার  মডবযবসা চাস্ত্রললয়
যায় ।

ঘ. “উদ্দীপলকর মস্ত্রজলদর বচলয় ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর পীর সাল ব মানস্ত্রবক ও বাস্তববাদী!” – মন্তবযস্ত্রির সালে িুস্ত্রম 
স্ত্রক একমি? স্ত্রবলেেণ কলরা।

উদ্দীপলকর পীর মস্ত্রজলদর বচলয় ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর পীরসাল ব মানস্ত্রবক ও বাস্তববাদী — আস্ত্রম এ মন্তলবযর সালে
একমি।
 মডবযবসায়ী পীলররা সব একই রকলমর নয়। বকউবা স্ত্রনষু্ঠরভালব স্ত্রনলজর কিৃডত্ব জাস্ত্র র করলি মানুলের ওপর

বশােণ-অিযাচার চালায়, আবার বকউ অিযন্ত সুলকৌশলল পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রি বুলি পা বাড়ান। বাস্তবিা ও মানস্ত্রবকিা

অনু াবলন পীরলদর মল যও িারিময লে করা যায় ।

উদ্দীপলকর পীর মস্ত্রজদ িার  মডবযবসালক চরম ব াাঁকাবাস্ত্রজর মা যলম চাস্ত্রললয় যায়। বস তনস্ত্রিকিাস্ত্রববস্ত্রজডি  লয়

মানুলের  মডীয় স্ত্রবশ্বাসলক স্ত্রনলয় বখলা কলর। ভােযালিেলণর জনয িার ববলছ বনওয়া বকৌশললক স্ত্রনকৃষ্ট বলাই

সমীচীন। বস অলচনা কবরলক মুদাস্ত্রের পীলরর কবর বলল। স্বপ্নাস্ত্রদষ্ট  লয় বস এলসলছ বলল প্রচার কলর।

মানুলের সরল স্ত্রবশ্বাসলক আশ্রয় কলর গ্রালম অেড-সম্পদশালী  ললও গ্রালমর মানুলের স্ত্রবপদ-আপলদ বস বকালনা

সা াযয কলর না।
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‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বস্ত্র পীর উদ্দীপলকর মস্ত্রজলদর িুলনায় উন্নি বলাই যুস্ত্রদযুদ। কারণ বস মানুলের কাছ বেলক
বজার কলর বা ছলনালক আশ্রয় কলর অেড-সম্পদ  াস্ত্রিলয় বনয় না। িার মুস্ত্ররলদরাই িালক বস্বোয় অেডসম্পদ
বদয়। বস স্ত্রবস্ত্রভন্ন অিলল মুস্ত্ররলদর বাস্ত্রড় বাস্ত্রড় ঘুলর পীরত্ব বজায় রালখ। উদ্দীপলকর মস্ত্রজলদর মলিা পুলরালনা
কবর বদস্ত্রখলয় মাজার বযবসা কলর না। বস স্ত্র লসলব বস্ত্র পীরলক মস্ত্রজলদর বচলয় মানস্ত্রবক বলা যায়। অনযস্ত্রদলক
বস্ত্র পীলরর বাস্তবজ্ঞানও অলনক। িাল রালক বকালনাভালবই বশ করলি না বপলরও বস েুব্ধ  য় না। সবলচলয় বড়
কো, বস্ত্র পীর  ালিম আস্ত্রলর স্ত্রনলালম ওঠা জস্ত্রমদারী রোয় বশে পযডন্ত স্ত্রনিঃশিডভালব অেড সা াযয স্ত্রদলি  াি
বাড়ায় যা িালক ম ানুভব চস্ত্ররত্র স্ত্র লসলব প্রস্ত্রিপন্ন কলরলছ। সুিরাাং, উদ্দীপলক মস্ত্রজলদর বচলয় বস্ত্র পীর বয
মানস্ত্রবক ও বাস্তববাদী এ স্ত্রবেলয় স্ত্রদ্বমলির অবকাশ বনই।
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পস্ত্রিজননী

বসস্ত্রদন বস স্ত্রবভাবরী
নের-ভ্রমলণ বাস্ত্র স্ত্ররয়া িুস্ত্রম বদস্ত্রখলি পাইলল দূলর
মালয়লর স্ত্রঘস্ত্ররয়া েু ািুর দুস্ত্রি স্ত্রশশু সুকরুন সুলর

কাাঁস্ত্রদলিলছ আর দুিঃস্ত্রখনী মািা বছলললর ভুলালি  ায়,
উনালন শূনয  াস্ত্রড় চড়াইয়া কাাঁস্ত্রদয়া অকুলল চায়। [যলশার ববার্ড-২০১৯ ]

ক. মাস্ত্রির প্রদীলপর বিল কীভালব ফুরালয় এলসলছ ?

খ. ‘‘ সমু্মলখ িার বঘার কুজ্ঝস্ত্রি ম াকাল রাি পািা ’’- চরণস্ত্রি বযাখযা কর ? 

ে. উদ্দীপলকর সালে ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার বয স্ত্রমল রলয়লছ িা বযাখযা কর।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপকস্ত্রি ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার একমাত্র উপজীবয নয় – উস্ত্রদস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কর ।

ক. মাস্ত্রির প্রদীলপর বিল কীভালব ফুরালয় এলসলছ ?

খ. ‘‘ সমু্মলখ িার বঘার কুজ্ঝস্ত্রি ম াকাল রাি পািা ’’- চরণস্ত্রি বযাখযা কর ?

আাঁ ালরর সলঙ্গ যুদ্ধ করলি করলি মাস্ত্রির প্রদীলপর বিল ফুরালয় এলসলছ।

‘‘ সমু্মলখ িার বঘার কুজ্ঝস্ত্রি ম াকাল রাি পািা ’’- চরণস্ত্রিলি রুগ্ন বছললড় স্ত্রশয়লর বলস োকা মালয়র মলনর

আিস্ত্রঙ্কি অবস্থা ববািালনা  লয়লছ

‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিায় অস ায় দস্ত্ররদ্র এক মালয়র করুণ স্ত্রচত্র প্রকাস্ত্রশি  লয়লছ। বছললর স্ত্রশয়লর বলস মা একা

রাি জালে এবাং বছললর নানা আবদালরর কো ভালবন। রাি বাড়ার সলঙ্গ সলঙ্গ মালয়র মলনর আশঙ্কাও ববলড়

চলল। অসুস্থ বছললর কখন কী  য় িা স্ত্রনলয় স্ত্রিস্ত্রন শস্ত্রঙ্কি। রালির আাঁ ার, স্ত্রনবু স্ত্রনবু প্রদীপ, অসুস্থ বছলল ও

উস্ত্রদ্বগ্ন মা- সব স্ত্রমস্ত্রললয় এক স্ত্রবভীস্ত্রেকাময় পস্ত্ররলবশ। এ দুরবস্থায় সন্তান  ারালনারআশঙ্কা মালক স্বস্ত্রস্ত স্ত্রদলে না।

িার একমাত্র বুলকর  ন  াস্ত্ররলয় যাওয়ার দুস্ত্রশ্চন্তা বযন িার কালছ দুস্ত্রবডে ববদনা। আর মালয়র এই অনুভুস্ত্রিই

আললাচয উস্ত্রদলি প্রকাশ বপলয়লছ।

উত্তর 

JESSORE BOARD
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ে. উদ্দীপলকর সালে ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার বয স্ত্রমল রলয়লছ িা বযাখযা কর।

উদ্দীপলকর সালে ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার দাস্ত্ররলদ্রর স্ত্রদকস্ত্রির স্ত্রমল রলয়লছ।

অভাব মানুলের স্বাভাস্ত্রবক স্ত্রবকাশলক বা াগ্রস্থ কলর। এলদলশর অস্ত্র কাাংশ মানুে িালদর বমৌল-মানস্ত্রবক চাস্ত্র দা

পূরণ করলি পালর না। স্ত্রবলশে কলর গ্রামািলল অলনক মানুে আলছ যারা অিযন্ত েস্ত্ররব । িারা েু ার অন্ন

বজাোলি পালরনা এবাং স্ত্রচস্ত্রকৎসা করালি না বপলর  ুাঁলক  ুাঁলক মলর।

উদ্দীপলক এক দস্ত্ররদ্র পস্ত্ররবালরর করুন স্ত্রচত্র প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ। এখালন মালক স্ত্রঘলর েু ািুর দুস্ত্রি অবুি স্ত্রশশু

সকরুণ সুলর কান্না করলছ। ইো োকা সলেও মা িালদর মুলখ খাবার িুলল স্ত্রদলি পারলছ না। দুিঃস্ত্রখনী মা

সন্তানলদর ভুস্ত্রললয় রাখলি  াস্ত্রড়লি শু ু পাস্ত্রন স্ত্রনলয় স্ত্রমছাস্ত্রমস্ত্রছ খাবার রান্নার কো বলল। সন্তালনর েু ার কষ্ট,

কান্না বদলখ িালদর সলঙ্গ মাও কান্না কলর। উদ্দীপলকর এ দাস্ত্ররলদ্রর স্ত্রচত্রস্ত্রি ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার পস্ত্রিমালয়র

দুিঃখ-দাস্ত্ররলদ্রর সলঙ্গ সাদৃশযপূণড । কস্ত্রবিায় পস্ত্রি মা-ও অভালবর কারলণ বছললর বছািখালিা আবদার পূরণ করলি

পালরস্ত্রন। বছলল বমলায় বযলি চাইললমা িালক ‘ বমাসলমালনর আড়ে বদস্ত্রখলি নাই ’ বলললছ । অভালবর কারলণ

মা অসুস্থ বছললর স্ত্রচস্ত্রকৎসা করালি পালরনা এবাং পেয বজাোড় করলি পালরনা।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপকস্ত্রি ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার একমাত্র উপজীবয নয় – উস্ত্রদস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কর ।

উদ্দীপকস্ত্রি ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার একমাত্র উপজীবয নয় – মন্তবযস্ত্রি যোেড।

মালয়র কালছ িার সন্তান অমূলয  ন। সন্তালনর জনয মালয়র মন সবসময় বযকুল োলক। সন্তালনর অসুলখ মালয়র

ভারাক্রান্ত  লয় পলড়। সন্তালনর কলষ্ট বস যন্ত্রনাকাির  য়। সন্তান যখন সুস্থ স্ত্রছল িখন বস কী কী আবদার

করি, মা কীভালব িালক শান্ত করার বচষ্টা করি বসসব মালয়র সৃ্মস্ত্রিলি উজ্জ্বল  লয় ওলঠ।

উদ্দীপলক এক মালয়র অভালবর কো বলা  লয়লছ। এখালন মা েু ােড সন্তানলদর খাবার স্ত্রদলি না পারায়

সন্তালনর সলঙ্গ কান্না করলছ এবাং িালদর সান্ত্বনা বদয়ার জনয উনুলনর উপর  াস্ত্রড় বস্ত্রসলয় স্ত্রমছাস্ত্রমস্ত্রছ রান্নার ভান

কলরলছ। উদ্দীপলকর মালয়র অভালবর এই স্ত্রদকস্ত্রি ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার মালয়র অভালবর সলঙ্গ িুলনীয়।

সন্তানলক স্ত্রমেযা সান্ত্বনা বদয়ার বেলত্র উভয় মা অস্ত্রভন্ন তবস্ত্রশলষ্ঠযর অস্ত্র কারী। স্ত্রকন্তু এই স্ত্রবেয়স্ত্রি ছাড়াও ‘

পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিায় আরও স্ত্রকছু স্ত্রবেয় আলছ যা উদ্দীপলক বনই।কস্ত্রবিায় প্রস্ত্রিফস্ত্রলি বছললর সুস্থ োকার

সময়কার সৃ্মস্ত্রিচারণ উদ্দীপলক প্রিফস্ত্রলি  য়স্ত্রন।



বাাংলা ১ম পত্র – যলশার ববার্ড - ২০১৯

‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিায় কস্ত্রব রুগ্ন বছললর স্ত্রশয়লর বলস পুত্র  ারালনার শঙ্কায় রািজাো এক পস্ত্রিমালয়র মমিা

ও উৎকণ্ঠার স্ত্রদকস্ত্রি িুলল  লরলছন। ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিায় শীলির রালি কনকলন ঠাণ্ডা  াওয়া, বুলনা মশা,

বাদুলড়র পাখা িাপিালনা, বুলনা মশার আক্রমণ, হুিুলমর র্াক প্রভৃস্ত্রি অমঙ্গল র্ধ্স্ত্রনস বয রুগ্ন পস্ত্ররলবলশ মা

সন্তালনর স্ত্রশয়লর বলস প্র র বোলন িস উদ্দীপলক বনই। সন্তালনর বরােমুস্ত্রদর জনয নামালজর ঘলর বমামবাস্ত্রি,

দরোয় দান মানার স্ত্রবেয়ও উদ্দীপলক অনুপস্ত্রস্থি। এসব স্ত্রদক স্ত্রবচার কলর িাই বলা যায়, প্রলশ্নাদ মন্তবযস্ত্রি

যোেড।
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জীবন সঙ্গীি

পদ্মার িীব্র ভােলন বদািলা বাস্ত্রড় আর অজর ফসস্ত্রল জস্ত্রম  াস্ত্ররলয় মস্ত্ররয়লমর ঠাাঁই  লয়লছ সরকাস্ত্রর আশ্রয়ণ
প্রকলল্প। সব  াস্ত্ররলয় দলম না স্ত্রেলয় মস্ত্ররয়ম েুদ্র ঋণ স্ত্রনলয় স্ত্রনলজলক স্বাবলবী কলর বিালল। িার স্বামী
অিীি স্ত্রবত্তববভলবর জনয  া াকার করললও বস স্বামীলক সান্ত্বনা বদয় এবাং িালক সা স বজাোয়।

[যলশার ববার্ড-২০১৯ ]

ক. ‘বা যদৃশয’ শলের অেড কী?

খ. ‘‘ সমু্মলখ িার বঘার কুজ্ঝস্ত্রি ম াকাল রাি পািা ’’- চরণস্ত্রি বযাখযা কর ? 

ে. উদ্দীপলকর মস্ত্ররয়লমর স্বামীর মানস্ত্রসকিায় ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ? বযাখযা কর।

ঘ. “ িাশা নয় বরাং মস্ত্ররয়লমর ত যড ও আত্মপ্রিযয়ী মলনাভাবই ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার মূল প্রস্ত্রিপাদয স্ত্রবেয়”—

মূলযায়ন কর।

ক. ‘বা যদৃশয’ শলের অেড কী?

খ. জীবাত্মা অস্ত্রনিয নয় বকন?

‘বা যদৃশয’ শলের অেড বাইলরর জেলির চাকস্ত্রচকযময় রূপ বা স্ত্রজস্ত্রনস।

জীবাত্মা অস্ত্রনিয নয়, কারণ জীবলক মৃিুযবরণ করলি  য়।
‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিায় কস্ত্রব ব মচন্দ্র বলন্দযাপা যায় মানবজীবলনর প্রকৃি অেড ও উলদ্দশয সম্পলকড আমালদর

জ্ঞান দান কলরলছন। মানবজীবন েণস্থায়ী। এই েণস্থায়ী জীবনলক সােডক কলর বিালা যায় জেলির

কলযাণকর কালজর মা যলম। মানুেলক এ পৃস্ত্রেবীলি সা সী বযাদ্ধার মলিা সাংগ্রাম কলর ববাঁলচ োকলি  লব।

আবার মৃিুযলক অস্ত্রনবাযড বজলন জীবনস্ত্রবমুখ  ললও চললব না। কারণ মানব-জনম অিযন্ত মূলযবান। জেলি

কলযাণকর কলমডর মা যলম মানবজীবনলক সােডক কলর বিালা যায় ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর মস্ত্ররয়লমর স্বামীর মানস্ত্রসকিায় ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ? বযাখযা কর।

উদ্দীপলকর মস্ত্ররয়লমর স্বামীর মানস্ত্রসকিায় ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার জীবনসাংগ্রালম ভীি- িাশাগ্রস্ত মানুলের
তবস্ত্রশলষ্টযর স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ।
সাফলয-বযেডিা স্ত্রনলয়ই মানুলের জীবন। সাফললযর কালছ বপৌঁছলি  লল পলের নানা সমসযা, সাংকি অস্ত্রিক্রম
করলি  য়। বযেড মলনারলে বকউ জীবলন উন্নস্ত্রি করলি পালর না।
উদ্দীপলক পদ্মার িীব্র ভােলন েস্ত্রিগ্রস্ত একস্ত্রি পস্ত্ররবালরর সমসযা ও সাংকলির কো বলা  লয়লছ। বদািলা বাস্ত্রড়,
ফসললর জস্ত্রম সবস্ত্রকছু  াস্ত্ররলয় মস্ত্ররয়ম ও স্বামী সরকাস্ত্রর আশ্রয় বকলন্দ্র আশ্রয় স্ত্রনলয়লছ। মস্ত্ররয়লমর স্বামী বসখালন
অিীি স্ত্রবত্ত-তবভলবর জনয  া াকার কলর। িার এ  া াকার ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার বা যদৃলশয ভুলল োকা
 িাশাগ্রস্ত মানুলের না পাওয়ার  া াকালরর সলঙ্গ সাদৃশযপূণড। কস্ত্রবিায় কস্ত্রব স্ত্রমেযা সুলখর জনয  া াকার না কলর
মানুেলক প্রাণপলণ স্ত্রনজ স্ত্রনজ কাজ যোেডভালব সম্পন্ন করলি বলললছন। উদ্দীপলকর মস্ত্ররময়ও িার স্বামীলক
সান্ত্বনা স্ত্রদলয়  িাশা কাস্ত্রিলয় উঠলি বলললছন। কস্ত্রবও এ কস্ত্রবিায় মানুেলক  িাশামুদ জীবলনর জনয যত্ন করলি
বলললছন।

ঘ. “ িাশা নয় বরাং মস্ত্ররয়লমর ত যড ও আত্মপ্রিযয়ী মলনাভাবই ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার মূল প্রস্ত্রিপাদয স্ত্রবেয়”—

মূলযায়ন কর।

 িাশা নয় বরাং মস্ত্ররয়লমর ত যড ও আত্মপ্রিযয়ী মলনাভাবই ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার মূল প্রস্ত্রিপাদয স্ত্রবেয়-
মন্তবযস্ত্রি যোেড।
মানুলের জীবন তশবাললর নীলরর মলিা েণস্থায়ী। িাই জেৎ-সাংসালর মানুেলক নানা ঘাি-প্রস্ত্রিঘাি বমাকাস্ত্রবলা
কলর স্ত্রিলক োকলি  য়। িাই জীবনলক মস্ত্র মাস্ত্রিি করলি  লল বযেডিা স্ত্রপছলন বফলল সামলন এস্ত্রেলয় বযলি  য়।
উদ্দীপলক পদ্মার িীব্র ভােলন েস্ত্রিগ্রস্ত মস্ত্ররয়লমর মল য  িাশা দূর কলর কলঠার সাংগ্রালমর মা যলম জীবলন
সফলিা অজডলনর স্ত্রদকস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ। বস বদািলা বাস্ত্রড়, ফসললর জস্ত্রম  াস্ত্ররলয়ও  িাশ  য়স্ত্রন। কারণ
িার মূলযবান জীবন বস  ারায়স্ত্রন। অিীি স্ত্রবত্তববভলবর জনয  া াকারকারী স্বামীলক বস সান্ত্বনা স্ত্রদলয়লছ।
উদ্দীপলকর মস্ত্ররয়লমর এই ত যড ও আত্মপ্রিযয় ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার কস্ত্রবর পরামলশডর সলঙ্গ সাদৃশযপূণড। কস্ত্রব
এখালন মানুেলক পৃস্ত্রেবীলি সা সী বযাদ্ধার মলিা সাংগ্রাম কলর স্ত্রিলক োকলি বলললছন। স্ত্রিস্ত্রন মানুেলক
জীবনযুলদ্ধ ভীি না  লয় স্ত্রনরন্তর সাংগ্রাম কলর চূড়ান্ত ললেয এস্ত্রেলয় যাওয়ার জনয অনুপ্রাস্ত্রণি কলরলছন।
‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিায় কস্ত্রব মানবজীবলনর প্রকৃি অেড ও উলদ্দশয সম্পলকড সবাইলক সলচিন কলরলছন।
মানবজীবন বয অিযন্ত মূলযবান িা ববািালি স্ত্রিস্ত্রন এর প্রস্ত্রি সবাইলক যত্নবান  লি বলললছন। জীবলনর সমস্ত
জড়িা,  িাশা স্ত্রপছলন বফলল নিুন উদযলম কাজ কলর জীবন েলড় বিালার বয স্ত্রদক ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিায়
প্রস্ত্রিফস্ত্রলি িা উদ্দীপলকর মস্ত্ররয়লমর মানস্ত্রসকিায় পাওয়া যায়। এসব স্ত্রদক স্ত্রবচালর িাই বলা যায়, প্রলশ্নাদ
মন্তবযস্ত্রি যোেড।



বাাংলা ১ম পত্র – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

বিামালক পাওয়ার জনয ব  স্বা ীনিা

১১ অলটাবর, বসামবার, ১৯৭১।  ঠাৎ কলর ভারী অি ও বোলা-বারুদ স্ত্রনলয় োজীপুর গ্রালম প্রলবশ কলর
একদল স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রর। গ্রালম ঢুলক প্রেলম িারা বাজার ও বদাকানপাি পুস্ত্রড়লয় বদয়। স্ত্রনস্ত্রবডচালর গুস্ত্রল চালায়
সা ারণ মানুলের উপর। গুস্ত্রল বখলয় মুখ েুবলর পলড় যায় অলনক মানুে। অলনলক গুরুির আ ি  য়।
আিলঙ্ক জীবন বাাঁচাবার জনয বকউ বকউ পালাবার বচষ্টা কলর।অলনকলক িারা  লর স্ত্রনলয় যায় কযালম্প। বস
এক স্ত্রবভীস্ত্রেকাময় পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রি যা এখনও বসই গ্রালমর মানুেলক িাড়া কলর ববড়ায়। [চ. ববা. ১৯]

ক. শামসুর রা মালনর কস্ত্রবিায় সােডকভালব প্রকাশ বপলয়লছ কী?

খ. ‘সস্ত্রকনা স্ত্রবস্ত্রবর কপাল ভােল’ বললি স্ত্রক ববািালনা  লয়লছ?

ে. উদ্দীপলক ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিার বয স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ িা আললাচনা কলরা।

ঘ. “উদ্দীপকস্ত্রি ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিার খণ্ডস্ত্রচত্র মাত্র।” মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কলরা।

ক. শামসুর রা মালনর কস্ত্রবিায় সােডকভালব প্রকাশ বপলয়লছ কী?

খ. ‘সস্ত্রকনা স্ত্রবস্ত্রবর কপাল ভােল’ বললি স্ত্রক ববািালনা  লয়লছ?

শামসুর রা মালনর কস্ত্রবিায় সােডকভালব প্রকাশ বপলয়লছ অস্ত্রি আ ুস্ত্রনক কাবয ারার তবস্ত্রশষ্টয।

‘সস্ত্রকনা স্ত্রবস্ত্রবর কপাল ভােল’ বললি মুস্ত্রদযুলদ্ধ িার সবডস্ব  ারালনার ববদনালক ববািালনা  লয়লছ।

স্বা ীনিা যুলদ্ধ বাঙ্গাস্ত্রলর আত্মিযালের দৃষ্টান্তগুললালক িুলল  লরলছন কস্ত্রব িাাঁর ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব 

স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিায়।যুদ্ধ চলাকালল বাঙ্গাস্ত্রলর রলদ রদেঙ্গা বইলয় বদয় পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন যুদ্ধবাজরা। বাাংলালদলশর

স্বা ীনিার জনয সাস্ত্রকনা স্ত্রবস্ত্রবর মলিা অেস্ত্রণি নারীর স ায়-সবল-সম্ভ্রম স্ত্রবসস্ত্রজডি  লয়লছ । পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বাস্ত্র নীর

নৃশাংস কমডকালণ্ড সাস্ত্রকনা স্ত্রবস্ত্রবরা সবডস্ব  াস্ত্ররলয় স্ত্রবপন্ন  লয় পলড়।

উত্তর 

CHITTAGONG BOARD
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ে. উদ্দীপলক ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিার বয স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ িা আললাচনা কলরা।

উদ্দীপলক ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিায় বস্ত্রণডি  ানাদার বাস্ত্র নীর র্ধ্াংসযলজ্ঞর স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি
ওলঠ।
আললাচয কস্ত্রবিায় মুস্ত্রদযুলদ্ধর নানাস্ত্রদক উলঠ এলসলছ।  ানাদাররা এলদলশর মানুলের ওপর অকেয স্ত্রনযডািন

চালায়।জ্বাস্ত্রললয় বদয় শাস্ত্রন্তপূণড জনপদগুললা।লদলশর মুস্ত্রদর ললেয সকল বশ্রস্ত্রণ বপশার মানুে একলযালে িাাঁস্ত্রপলয়

পলড় মুস্ত্রদযুলদ্ধ।

উদ্দীপলক অপশস্ত্রদর স্ত্রনমডমিার স্ত্রচত্র অস্ত্রঙ্কি  লয়লছ।পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বাস্ত্র নী ঘুমন্ত মানুলের ওপর স্ত্রনস্ত্রবডচালর  ামলা

চালায়।িালদর স্ত্রনযডািলন রাজপে রলদ রস্ত্রেি  লয় যায়।আললাচয কস্ত্রবিায়ও পাকবাস্ত্র নীর ববডরিার স্ত্রচত্র িুলল

 লরলছন কস্ত্রব।স্বা ীনিালক পাওয়ার জনয  স্ত্ররদাসীলক স্ত্রব বা  লি  য়।সবডস্ব  ারালি  য় সাস্ত্রকনা

স্ত্রবস্ত্রবলক।পাকবাস্ত্র নী জল্পাই রলের িযাঙ্ক স্ত্রনলয় শ লর বঢালক এবাং সবস্ত্রকছু িছনছ কলর বদয়। কস্ত্রবিায় বস্ত্রণডি

স্ত্রনযডািলনর স্ত্রবলশে স্ত্রচত্রস্ত্রি উদ্দীপলকও স্ত্রবদযমান।

ঘ. “উদ্দীপকস্ত্রি ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিার খণ্ডস্ত্রচত্র মাত্র।” মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কলরা।

“উদ্দীপকস্ত্রি ‘বিামালক পাওয়ার জলনয, ব স্বা ীনিা’ কস্ত্রবিার খণ্ডস্ত্রচত্র মাত্র।”– আললাচয মন্তবযস্ত্রি যোেড।

আললাচয কস্ত্রবিায় মুস্ত্রদযুদ্ধকালীন পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রি ফুলি উলঠলছ। স্বা ীনিার জনয বাোস্ত্রল জাস্ত্রিলক বহু িযাে স্ত্রিস্ত্রিো

স্বীকার করলি  লয়লছ।ঘরবাস্ত্রড়, আত্মীয়স্বজন  ারালি  লয়লছ। বহু নৃশাংস অস্ত্রভজ্ঞিার মুলখামুস্ত্রখ  লি  লয়লছ।

উদ্দীপলক পাকবাস্ত্র নীর অিযাচালরর স্ত্রচত্র বস্ত্রণডি  লয়লছ।  ানাদাররা এলদলশর মানুলের ওপর অকেয স্ত্রনযডািন

চালায়।োজীপুর গ্রালম ঢুলক িারা েণ িযা চালায়।পুস্ত্রড়লয় বদয় গ্রালমর ঘরবাস্ত্রড়, বদাকানপাি।

আললাচয কস্ত্রবিায় কস্ত্রব স্বা ীনিা লালভর স্বরূপ উলন্মাচন করলি স্ত্রেলয় ববশ স্ত্রকছু স্ত্রবেলয়র অবিারণা

কলরলছন।এর মালি  ানাদার বাস্ত্র নীর ববডরিা, মুস্ত্রদযুলদ্ধ নারীলদর আত্মিযাে, মুস্ত্রদলযাদ্ধালদর দৃঢ়িা এবাং

স্বা ীনিার প্রবল আকািা প্রকাশ বপলয়লছ।স্ত্রকন্তু উদ্দীপলকর আললাচনা শত্রুর অিযাচালরর স্ত্রচত্র উপস্থাপলনর

মল যই সীমাবদ্ধ। শত্রুর অিযাচালরর বণডনা বযমন কস্ত্রবিাস্ত্রিলি প্রকাশ বপলয়লছ বিমস্ত্রন প্রস্ত্রিলরাল র স্ত্রচত্রও

উপস্থাস্ত্রপি  লয়লছ। কস্ত্রবিার এই বযাপক স্ত্রবেয় উদ্দীপলক বনই। এ স্ত্রবলবচনায় প্রলশ্নাদ মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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বস্ত্র পীর

বছালিালবলায় বাবা-মা  াস্ত্ররলয় বসামা মামার বাস্ত্রড়লি মানুে  য়। িাকার বলালভ বসামার মামা স্ত্রবত্তবান
অসমবয়স্ত্রস মাজ ালরর সলঙ্গ িার স্ত্রবলয় স্ত্রঠক কলর। বসামার মাস্ত্রম রাল লা এর প্রস্ত্রিবালদ বলল “বসামালর
আমালদর বছলল ইদস্ত্ররলসর বউ কইরা স্ত্রনমু, িবুও সিীলনর ঘলর িার স্ত্রবলয় বমলন বনব না।” [চ. ববা. ১৯]

ক. তসয়দ ওয়ালীউিা র প্রেম েল্পগ্রন্থ বকানস্ত্রি?

খ. িাল রা একই সালে অনমনীয় ও মানস্ত্রবক চস্ত্ররত্র বকন?

ে. উদ্দীপলকর বসামার মামার সলঙ্গ ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর বচিনােি তবসাদৃশয স্ত্রনরূপণ কলরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর রাল লা চস্ত্ররত্রস্ত্রি বযন ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বখালদজা চস্ত্ররত্রলক ছাস্ত্রড়লয় বেলছ” – মন্তবযস্ত্রির যোেডিা

স্ত্রবচার কলরা।

ক. তসয়দ ওয়ালীউিা র প্রেম েল্পগ্রন্থ বকানস্ত্রি?

খ. িাল রা একই সালে অনমনীয় ও মানস্ত্রবক চস্ত্ররত্র বকন?

তসয়দ ওয়ালীউিা র প্রেম েল্পগ্রন্থ  ললা— নয়নচারা।

অনযালয়র স্ত্রবরুলদ্ধ প্রস্ত্রিবাদ ও অস ালয়র প্রস্ত্রি দয়া প্রদশডলন িাল রা একই সালে অনমনীয় ও মানস্ত্রবক চস্ত্ররত্র।
িাল রার কুসাংস্কারােন্ন বাবা ও সৎ মা িালক বৃদ্ধ পীলরর সালে স্ত্রবলয় বদয়। বস এমন অনযায় স্ত্রবলয় বমলন না
স্ত্রনলয় বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয় যায়। শ রোমী বজরায় আশ্রয় স্ত্রনলল বসখালনও বস্ত্র পীলরর  ালি পলড় বস।  ালশম
ছাড়া সবাই িার স্ত্রবরুলদ্ধ বেললও বস িার স্ত্রসদ্ধান্ত বেলক সলর আলসস্ত্রন। অনযস্ত্রদলক জস্ত্রমদার  ালিম আস্ত্রলর
অস ায়লত্বর কো বভলব িার জস্ত্রমদাস্ত্রর স্ত্রফলর পাবার স্ত্রবস্ত্রনমলয় িাল রা বস্ত্র পীলরর সালে বযলি রাস্ত্রজ  য়। এলি
কলর বস একস্ত্রদলক অনযালয়র প্রস্ত্রিবাদ কলর অনমনীয়িা এবাং দয়া প্রদশডন কলর মানস্ত্রবক চস্ত্ররলত্রর প্রমাণ
স্ত্রদলয়লছ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর বসামার মামার সলঙ্গ ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর বচিনােি তবসাদৃশয স্ত্রনরূপণ কলরা।

উদ্দীপলকর বসামার মামার সলঙ্গ ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর উচ্চ মানস্ত্রবক বচিনােি তবসাদৃশয স্ত্রবদযমান।
মানবিা একস্ত্রি ম ৎ গুণ। যার মালি এ গুণস্ত্রি স্ত্রবদযমান বস স্বালেডর বমাল অধি  য় না। িার দ্বারা কালরা
অকলযাণ  ওয়াও অসম্ভব।
উদ্দীপলকর বসামার মামা একজন মানবিাবস্ত্রজডি বলাভী মানুে। মানস্ত্রবকিালবা িার মালি অবিডমান। এজনযই
স্ত্রিস্ত্রন বাবা-মা  ারা বসামালক িাকার বলালভ সিীলনর ঘলর পাঠালি স্ত্রদ্ব ালবা কলরনস্ত্রন। বসামার প্রস্ত্রি দরদ
োকলল স্ত্রিস্ত্রন এমন অমানস্ত্রবক কাজস্ত্রি করলি পারলিন না। িার অমানস্ত্রবক বচিনা িালক এ কালজ চাস্ত্রলি
কলরলছ। অনযস্ত্রদলক ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রল উচ্চ মানবিালবা সম্পন্ন একজন মানুে। স্ত্রিস্ত্রন জস্ত্রমদাস্ত্রর
 াস্ত্ররলয় স্ত্রনিঃস্ব ও স্ত্রচন্তাগ্রস্ত। িারপরও িার মালি বজলে উলঠলছ মানস্ত্রবকিালবা । যার ফলল বস্ত্র পীলরর জস্ত্রমদাস্ত্রর
স্ত্রফস্ত্ররলয় বদওয়ার বলালভর প্রস্তাব স্ত্রিস্ত্রন অগ্রা য কলরলছন।
িাল রালক স্বালেডর স্ত্রবস্ত্রনমলয় বস্ত্র পীলরর কালছ স্ত্রফস্ত্ররলয় বদওয়া কসাইলয়র কাজ মলন  লয়লছ। িাই িার মল য
মানস্ত্রবক মূলযলবা জাগ্রি  ওয়ায় িাকা স্ত্রনলি অস্বীকৃস্ত্রি জাস্ত্রনলয়লছন।  ালিম আস্ত্রলর এমন উন্নি তনস্ত্রিক
বচিনার সালে উদ্দীপলকর বসামার মামার অবনস্ত্রিক বচিনার তবসাদৃশয রলয়লছ।

ঘ. “উদ্দীপলকর রাল লা চস্ত্ররত্রস্ত্রি বযন ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বখালদজা চস্ত্ররত্রলক ছাস্ত্রড়লয় বেলছ” – মন্তবযস্ত্রির যোেডিা 

স্ত্রবচার কলরা।
উদ্দীপলকর রাল লা চস্ত্ররত্রস্ত্রি উদারিা, দৃঢ়িা ও মানস্ত্রবকিায় ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বখালদজা চস্ত্ররত্রলক ছাস্ত্রড়লয় বেলছ
অস ালয়র প্রস্ত্রি স ায়িার  াি বাস্ত্রড়লয় বদওয়া উদারিারই বস্ত্র িঃপ্রকাশ। বস উদারিা প্রকালশর জনয কখলনা
কখলনা প্রলয়াজন  য় দৃঢ়িার। উন্নি মানস্ত্রবকিালবা সম্পন্ন মানুেই বিমন দৃঢ়  লয় অস ালয়র পালশ দাাঁড়ালি
পালর।
উদ্দীপলকর রাল লা উন্নি মানস্ত্রবক চস্ত্ররলত্রর এক নারী। স্ত্রিস্ত্রন মা-বাবা ারা বসামার ওপর চাস্ত্রপলয় বদওয়া অনযায়
বমলন বননস্ত্রন। স্বামী বলালভর বশবিডী  লয় বসামালক বয়স্ক স্বামী ও সিীলনর ঘর করলি পাঠালনার আলয়াজলন
বা া  লয় দাাঁড়ান। প্রস্ত্রিবাদী এ নারী মানস্ত্রবক মূলযলবাল উজ্জীস্ত্রবি  লয় বসামালক স্ত্রনলজর বছললর বউ কলর ঘলর
রাখার অঙ্গীকার কলরন। িার এমন দৃঢ়িা বসামার প্রস্ত্রি মানস্ত্রবক দৃস্ত্রষ্টভস্ত্রঙ্গরই পস্ত্ররচায়ক।
‘বস্ত্র পীর’ নািলকর বখালদজা উদ্দীপলকর রাল লার মলিা উদার ও মানস্ত্রবক  লি পালরস্ত্রন। িাল রার মলিা
কমবয়স্ত্রস বমলয়স্ত্রি যখন বস্ত্র পীলরর অমানস্ত্রবকিার স্ত্রশকার িখনও বখালদজার িাল রার প্রস্ত্রি দরলদর বচলয়
পীলরর প্রস্ত্রি অো সমেডন ব াল োলক। বখালদজার উস্ত্রচি স্ত্রছল অস ায় িাল রালক বস্ত্র পীলরর কবল বেলক
মুদ কলর মানস্ত্রবকিার পস্ত্ররচয় বদওয়া। স্ত্রকন্তু বসিা না কলর বারবার বস্ত্র পীলরর প্রস্ত্রি িার অকুণ্ঠ সমেডন
িাল রার প্রস্ত্রি অস্ত্রবচালরর শাস্ত্রমল। বখালদজা জানি বয, িাল রার অমলি বয়স্ক পীলরর সালে িাল রার স্ত্রবলয়
বদওয়া  য়। িারপরও িাল রালক বস্ত্র পীলরর  ালি িুলল স্ত্রদলি িার প্রলচষ্টা বমলন বনওয়া যায় না। বখালদজা
যস্ত্রদ উদ্দীপলকর রাল লার মলিা স্ত্রনলজর বছললর জনয িাল রালক বউ করার স্ত্রসদ্ধান্ত স্ত্রনি িলব িা  লিা
মানস্ত্রবকিালবাল র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস কাজস্ত্রি না করায় রাল লা বখালদজালক ছাস্ত্রড়লয় বযলি সমেড  লয়লছ।
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পস্ত্রিসাস্ত্র িয

োলিার্ধ্ড শমলসর োস্ত্রজ বাস্ত্রড় বফরার পলে বদলখন দু’জন যুবক বমাবাইল বফালন মরমী স্ত্রশল্পী আেুল
আলীলমর োওয়া ‘পলরর জায়ো পলরর জস্ত্রম, ঘর বানাইয়া আম রই’…….োনস্ত্রি মলনালযাে স্ত্রদলয় শুনলছ।স্ত্রিস্ত্রন
িালদর কালছ স্ত্রেলয় বলললন, ‘এখনকার বছললরালিা এই োনগুললা বশালন না অেচ বিামরা……।’ শমলসর
োস্ত্রজর কো শুলন যুবকরা বলল ওলঠ, ‘এ োনগুললাইলিা বাোস্ত্রল সাংসৃ্কস্ত্রির প্রাণ।এগুললালক স্ত্রকভালব ভুস্ত্রল?’
যুবকলদর কো ম ুর মলিা লালে িার কালন। [স্ত্রদ. ববা. ১৯]

ক. মনসুর বয়াস্ত্রি বক ?

খ. ‘নলচৎ এ সকল বকবস্ত্রল ভুয়া, বকবস্ত্রল ফস্ত্রক্ককার’ –বলখক এ কো বকন বলললছন?

ে. উদ্দীপলকর যুবকলদর মালি ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ বয স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ িা বযাখযা কলরা।

ঘ. উদ্দীপলকর শমলসর োস্ত্রজ স্ত্রক ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ রচনার বলখলকর বচিনার  ারক? বিামার উত্তলরর পলে যুস্ত্রদ

দাও।

ক. মনসুর বয়াস্ত্রি বক ?

খ. ‘নলচৎ এ সকল বকবস্ত্রল ভুয়া, বকবস্ত্রল ফস্ত্রক্ককার’ –বলখক এ কো বকন বলললছন?

মনসুর বয়াস্ত্রি বদওয়ানা মস্ত্রদনা বলাকোোর প্রখযাি কস্ত্রব।

বলাক সাস্ত্র লিযর প্রস্ত্রি বাোস্ত্রলরা যস্ত্রদ সলচিন না  য় িা লল বকালনা উলদযােই ফলপ্রসূ  লব না ববািালিই

বলখক আললাচয উস্ত্রদস্ত্রি কলরলছন।

বাাংলায় একসময় একস্ত্রি স্ত্রবশাল পস্ত্রিসাস্ত্র িয স্ত্রছল। বিডমালন বদখা যালে কাললর স্ত্রববিডলন বাাংলার এই

ঐস্ত্রি যবা ী পস্ত্রিসাস্ত্র িয কাললর েলভড  াস্ত্ররলয় যালে। শু ু িাই নয় এ সাস্ত্র িয অনাদৃি অবস্থায় োকার কারলণ

র্ধ্াংলসর সমু্মখীন  লে। পস্ত্রিসাস্ত্র িয রোর জনয আমালদর বাোস্ত্রললদর এস্ত্রেলয় আসলি  লব। পস্ত্রিজননী

সন্তানলদর পস্ত্রিসাস্ত্র িয রোয় গুরুত্বপূণড ভূস্ত্রমকা পালন করলি  লব। এবাং এস্ত্রি করলি স্ত্রেলয় নানাস্ত্রব সভা

বসস্ত্রমনালরর আলয়াজন করলি  লব। িলব বস বেলত্র নিুন প্রজলন্মর কালছ আলে পস্ত্রিসাস্ত্র িয আদরণীয় কলর

েলড় িুললি  লব। িা না  লল স্ত্রবস্ত্রভন্ন সভা বসস্ত্রমনার আলয়াজন করা স্ত্রনিান্তই অেড ীন।

উত্তর 

DINAJPUR BOARD
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ে. উদ্দীপলে্র যুবকলদর মালি ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ বয স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ িা বযাখযা কলরা।

উদ্দীপলকর যুবলকর মালি পিী সাস্ত্র িয রচনায় বস্ত্রণডি বলাক সাস্ত্র লিযর প্রস্ত্রি ভাললাবাসা সম্মালনর স্ত্রবেয়স্ত্রি ফুলি 
উলঠলছ।
পস্ত্রিসাস্ত্র িয গুললা আমালদর অমূলয সম্পদ। মূলি আমালদর বদশীয় সাস্ত্র িযলক সমৃদ্ধ কলরলছ পিী োন, ছড়া, 

 াাঁ া, প্রবাদ-প্রবচন, উপকো রূপকো এসব। স্ত্রকন্তু বিডমালন বদখা যালে কাললর স্ত্রববিডলন এই গুললা  াস্ত্ররলয় 

যালে। স্ত্রঠক বস জায়ো বেলক নিুন প্রজলন্মর দাস্ত্রয়ত্ব এসকল পস্ত্রিসাস্ত্র িয গুললালক রো করা।

উদ্দীপলকর যুবকলদর মল য পিী সাস্ত্র লিযর প্রস্ত্রি অনুরাে পস্ত্ররলস্ত্রেি  য়। বদখা যালে বয িারা পিীেীস্ত্রি শুলন

অিযন্ত মুগ্ধ  য়। ফলশ্রুস্ত্রিলি পস্ত্রিসাস্ত্র িয বকন  াস্ত্ররলয় যালে বস বযাপালর িারা জানলি এবাং বসগুললার রো

করলি কাজ করার জনয প্রস্ত্রিশ্রুস্ত্রিবদ্ধ  য়। পিী সাস্ত্র িয প্রবধি প্রাবস্ত্রধিক বলললছন আমালদর পস্ত্রিসাস্ত্র িয রো

করলি এ বদলশর বিডমান প্রজন্মলক উলদযােী  লি  লব। আ ুস্ত্রনক স্ত্রশোয় ভাস্ত্রসলয় না স্ত্রদলয় পিী গ্রালমর

সাস্ত্র িয, সাংসৃ্কস্ত্রির প্রস্ত্রি আগ্র ী  লি  লব। কারণ এসকল সাস্ত্র িয বাাংলা সাস্ত্র িযলক  নাঢয  লি সা াযয

কলরলছ। এগুললালক সকললর সামলন আনলি নিুন প্রজন্মলদর কাজ করলি  লব। এস্ত্রদক বেলক উদ্দীপক এবাং

আললাচয প্রবলধি সাদৃশযপূণড।

ঘ. উদ্দীপলকর শমলসর োস্ত্রজ স্ত্রক ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ রচনার বলখলকর বচিনার  ারক? বিামার উত্তলরর পলে যুস্ত্রদ
দাও।

উদ্দীপলকর শমলসর োজীর মল য পস্ত্রিসাস্ত্র িয রোর স্ত্রদক বেলক ‘পিী সাস্ত্র িয’ রচনায় বলখলকর এর বচিনাস্ত্রি
ফুলি উলঠলছ।
পস্ত্রিসাস্ত্র িয গুললা বাাংলা সাস্ত্র লিযর মূলযবান সম্পদ অেচ সমলয়র পস্ত্ররবিডলনর কারলণ িালদরলক গুললা  াস্ত্ররলয়
যালে। নিুন প্রজলন্মর কালছ অনাদৃি অবস্থায় োকার কারলন এ সকল সাস্ত্র িয আর প্রকাস্ত্রশি  লি পারলছ
না। স্ত্রকন্তু নিুন প্রজলন্মর মল য প্রচার ও প্রসার করা বেলল এগুললা স্ত্রবলীন  ওয়ার  াি বেলক রো পালব।
উদ্দীপলকর োলিার্ধ্ড শমলসর োজী যুবকলদর বমাবাইল বফালন পিীেীস্ত্রি বশানার বযাপারস্ত্রি বদলখ অিযন্ত
আনস্ত্রন্দি  লয় ওলঠন। স্ত্রিস্ত্রন মূলি পিী সাস্ত্র লিযর প্রসার নিুন প্রজন্মলদর মালি বদলখ আনস্ত্রন্দি  লয়
উলঠন। এই  লে আমালদর বদশীয় সাস্ত্র লিযর  ারক ও বা ক বযিা স্ত্রকনা কাললর েলভড  াস্ত্ররলয় যাস্ত্রেল। আর
এই  াস্ত্ররলয় যাওয়া সাস্ত্র িযলক  লর রাখার দাস্ত্রয়ত্ব আমালদরই িরুণ প্রজলন্মর এবাং িরুণ প্রজলন্মর এ দাস্ত্রয়ত্ব
পালন করলি বদলখ আনলন্দ উলদ্বস্ত্রলি  লয় যান। পিী সাস্ত্র িয রচনায় বলখলকর এমন বযস্ত্রদর সন্তান করলছন
স্ত্রিস্ত্রন আমালদর এই পস্ত্রিসাস্ত্র িয নিুন প্রজন্মলদর সালে পস্ত্ররচয় কস্ত্ররলয় স্ত্রদলবন। অেডাৎ পিী সাস্ত্র লিযর প্রচার ও
প্রসালর গুরুত্বপূণড ভূস্ত্রমকা পালন করলবন। বলখক এর মলি প্রকৃি বুিমান বযস্ত্রদর অভালব পস্ত্রিসাস্ত্র িয
অবল স্ত্রলি  লয় আলছ।
িাই নিুন প্রজলন্মর উস্ত্রচি স্ত্রনলজলদর সাংসৃ্কস্ত্রির  ারক ও বা কলক সকললর সালে পস্ত্ররচয় কলর বদয়া।
মূলি উদ্দীপলকর শমলসর োজী এবাং প্রবলধির প্রাবস্ত্রধিক এমন একজন বযস্ত্রদলক খুজলছন স্ত্রযস্ত্রন স্ত্রকনা পিী
সাস্ত্র লিযর প্রচার এবাং প্রসার করলব। উভয় বেলত্রই বদখা যায় িারা বুিলি পালর পস্ত্রিসাস্ত্র িযলক যস্ত্রদ সকললর
সামলন িুলল না  রা  য় িলব আমরা আমালদর বদশীয় ঐস্ত্রি য বক  াস্ত্ররলয় বফললবা। এই জায়ো বেলক
উদ্দীপলকর শমলসর োজী প্রাবস্ত্রধিলকর বচিনার  ারক। মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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মনিা আমার ছুলি চলল বসানার সবুজ োয়

বসো বকাস্ত্রকল র্ালক কদম শালখ

বনৌকা চলল নদীর বাাঁলক

মাস্ত্রি বসো আপন মলন ভাস্ত্রিয়াস্ত্রল োয়।

ববলির বলন র্াহুক পাস্ত্রখ সারাস্ত্রি রাি যায় বয র্াস্ত্রক

বধুি বয িার  াস্ত্ররলয় বেলছ

খুাঁলজই না পাই আর।

স্ত্রশস্ত্রশর বভজা দুবডা ঘালস

সকাল ববলার সূযড  ালস

রাখাললরা বাজায় বাাঁস্ত্রশ

মালঠর পালন  ায়।

আস্ত্রম বকালনা আেন্তুক নই

[স্ত্রদ. ববা. ১৯]
ক. আ সান  াস্ত্রবলবর কস্ত্রবিায় বকান স্ত্রদকস্ত্রি স্ত্রবস্ত্রশষ্ট বযেনা দান কলরলছ?
খ. ‘জাস্ত্রমলার মা শূনয খাাঁ খাাঁ রান্নাঘর শুকলনা োলা সব স্ত্রচস্ত্রন’--- এ কোস্ত্রি দ্বারা কস্ত্রব স্ত্রক ববািালি বচলয়লছন?

বুস্ত্রিলয় বলখ।
ে. উদ্দীপলকর ভাববস্তুর সালে “আস্ত্রম বকালনা আেন্তুক নই” কস্ত্রবিায় বস্ত্রণডি কস্ত্রবর অনুভূস্ত্রির সাদৃশয বযাখযা

কলরা।
ঘ. উদ্দীপকস্ত্রি “আস্ত্রম বকালনা আেন্তুক নই” কস্ত্রবিার অখন্ড ভাব প্রকাশ কলর স্ত্রক?বিামার উত্তলরর সপলে

মিামি দাও।

ক. আ সান  াস্ত্রবলবর কস্ত্রবিায় বকান স্ত্রদকস্ত্রি স্ত্রবস্ত্রশষ্ট বযেনা দান কলরলছ?

খ. ‘জাস্ত্রমলার মা শূনয খাাঁ খাাঁ রান্নাঘর শুকলনা োলা সব স্ত্রচস্ত্রন’--- এ কোস্ত্রি দ্বারা কস্ত্রব স্ত্রক ববািালি বচলয়লছন?

বুস্ত্রিলয় বলখ।

আ সান  াবীলবর কস্ত্রবিায় েভীর জীবনলবা ও আশাবাদ স্ত্রবস্ত্রশষ্ট বযেনা দান কলরলছ।

আললাচয উস্ত্রদস্ত্রি দ্বারা মূলি বাাংলার দাস্ত্ররদ্রযপীস্ত্রড়ি সকল জনলোষ্ঠীর সালে েভীর সম্পকড রলয়লছ বস স্ত্রবেয়স্ত্রি
ফুস্ত্রিলয় বিালা  লয়লছ।
জন্মভূস্ত্রমর মানুলের সালে কস্ত্রবর সব সময় স্ত্রনস্ত্রবড় সম্পকড স্ত্রছল। বদলশর প্রকৃস্ত্রির পাশাপাস্ত্রশ কস্ত্রব বয বদলশর

মানুেলক ও অিযন্ত ভাললাবালসন বসস্ত্রি এখালন প্রকাস্ত্রশি  লয়লছ। বাাংলার েস্ত্ররব-দুিঃখী মানুলের প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র 

স্ত্র লসলব স্ত্রিস্ত্রন জস্ত্রমলার মালয়র কো বলললছন। বদলশর প্রস্ত্রিস্ত্রি মানুলের সালে িার সম্পকড স্ত্রবদযমান আলছ বলল

অভালব মানুলের প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র জস্ত্রমলার মালয়র রান্না ঘর বয শূনয এবাং খাবার ীন বস সম্পলকড অবেি আলছন।

মূলি এই স্ত্রবেয়স্ত্রি ববািালনার জনযই আললাচয উস্ত্রদস্ত্রি করা  লয়লছ।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর ভাববস্তুর সালে “আস্ত্রম বকালনা আেন্তুক নই” কস্ত্রবিায় বস্ত্রণডি কস্ত্রবর অনুভূস্ত্রির সাদৃশয বযাখযা
কলরা।

উদ্দীপলক ভাববস্তুর সালে আস্ত্রম বকান আেন্তুক নই কস্ত্রবিায় বস্ত্রণডি বকাস্ত্রভদ বদশলপ্রম অনুভূস্ত্রির সালে সাদৃশয
রলয়লছ।
বদশলপ্রম মালনই  লে স্ত্রনলজর বদশলক ভাললাবাসা।লদলশর প্রস্ত্রিস্ত্রি উপাদান সম্পলকড ওয়াস্ত্রকব াল োকা। বদলশর

মানুেলক বচনা। জন্মভূস্ত্রমর সলঙ্গ সুেভীর আস্ত্রত্মক বধিন সৃস্ত্রষ্ট করা। শু ু জন্মভূস্ত্রম স্ত্রনলজর জীবনলক উৎসেড মলিা

সা স োকাই  লে বদশলপ্রম।

উদ্দীপলকর কস্ত্রব বাাংলার প্রকৃস্ত্রির মালি স্ত্রনলজর অস্ত্রস্তত্বলক অনুভব কলরলছন। শু ু িাই নয় িার মন সবডদা

পলড় োলক সবুজ গ্রালম। গ্রালমর বকাস্ত্রকললর র্াক, মাস্ত্রির আপন-মলন োওয়া ভাস্ত্রিয়াস্ত্রল োন, গ্রালমর সুন্দর

প্রাকৃস্ত্রিক দৃশযাবলী িালক বমাস্ত্র ি কলর। অপরস্ত্রদলক আস্ত্রম বকান আেন্তুক নই কস্ত্রবিার কস্ত্রব স্ত্রনলজর সালে

এক আস্ত্রত্মক বধিন অনুভব কলরন। িার কালছ এলদলশর আকাশ, বািাস, ফুল, পাস্ত্রখ, বদলশর

মানুে, বদলশর মাঠ ঘাি সবস্ত্রকছুই অিযন্ত পস্ত্ররস্ত্রচি বলল মলন  য়। শু ু িাই নয় িার মলন  য় এলদলশর মাস্ত্রির

েধি িার সারা শরীলর বললে আলছ। অেডাৎ স্বলদলশর প্রস্ত্রি ভাললাবাসা বেলকই এমন অনুভূস্ত্রি  লয়লছ। এই

জায়ো বেলক আমরা বললি পাস্ত্রর স্বলদলশর প্রস্ত্রি ভাললাবাসার স্ত্রদক বেলক উদ্দীপক এবাং আললাচয কস্ত্রবিাস্ত্রি

সাদৃশযপূণড।

ঘ. উদ্দীপকস্ত্রি “আস্ত্রম বকালনা আেন্তুক নই” কস্ত্রবিার অখন্ড ভাব প্রকাশ কলর স্ত্রক?বিামার উত্তলরর সপলে

মিামি দাও।

উদ্দীপকস্ত্রি আস্ত্রম বকান আেন্তুক নই কস্ত্রবিার জন্ম ভূস্ত্রমর সালে মানুলের বচলয় অনাস্ত্রবল একস্ত্রি সম্পকড স্ত্রবদযমান

রলয়লছ বস স্ত্রবেয়স্ত্রি অখন্ড ভাব প্রকাশ কলর।

আস্ত্রম বকান আেন্তুক নই কস্ত্রবিায় কস্ত্রব জন্মভূস্ত্রম সুন্দরলজ মুক এক অলবা বালক। শু ু িাই নয় এই

জন্মভূস্ত্রম ও মানুে িার এিই আপন বয স্ত্রিস্ত্রন স্বাস্ত্রপ্নক স্ত্রনয়লম এখালনই োলকন। কস্ত্রব অস্ত্রস্তলত্বর সালে জন্মভূস্ত্রম

ওিলপ্রািভালব জস্ত্রড়লয় রলয়লছ। স্ত্রিস্ত্রন জন্মভূস্ত্রমর প্রস্ত্রি েভীর ভাললাবাসা অনুভব কলরন বললই বদলশর প্রস্ত্রি িার

এ  রলনর আন্তস্ত্ররক মমিা আমরা বদখলি পাই ।

উদ্দীপলকর কস্ত্রবর বৃস্ত্রষ্টলিও মািৃভূস্ত্রমর প্রস্ত্রি এক অো ভাললাবাসা প্রকাস্ত্রশি  লয়লছ। বাাংলার নদ নদী, বৃে

ফল, মাঠ-ঘাি পলের সুন্দযড সবস্ত্রকছু বদলখ কস্ত্রব স্ত্রববাস্ত্র ি  ন। কস্ত্রবিার মালি  াস্ত্ররলয় যান। তনসস্ত্রেডক বসৌন্দযড

কিিা আলন্দাস্ত্রলি কলরলছ কস্ত্রব স্ত্রনলজলক খুাঁলজ পান না। কস্ত্রব শু ু বাাংলার প্রকৃস্ত্রির মালি  াস্ত্ররলয়

যান। অপরস্ত্রদলক আস্ত্রম বকান আেন্তুক নই কস্ত্রবিায়, কস্ত্রবিার বদশলক অিযন্ত ভালবালসন
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। বদলশর প্রস্ত্রি অো ভাললাবাসা আলছ বলল বদখা যায় কস্ত্রব সবসময় বদলশর প্রস্ত্রিস্ত্রি উপাদানলক অনুভব

কলরন। শু ু িাই নয় বদলশর প্রস্ত্রিস্ত্রি উপাদালনর সালে িার রলয়লছ এক অকৃস্ত্রত্রম সম্পকড। িাই স্ত্রিস্ত্রন বদলশর

সবস্ত্রকছু ওয়াস্ত্রকব াল োলকন।
কস্ত্রবর সারা বদল  এ বদলশর এলদলশর মাস্ত্রির সুেধি স্ত্রমলশ আলছ। কারণ স্ত্রিস্ত্রন বদশলক ভাললাবালসন।
মূলি উদ্দীপক এবাং কস্ত্রবিার বেলত্র আমরা বদখলি পাই উভয় জায়োলিই স্ত্রদনলশলে বদলশর প্রস্ত্রি ভাললাবাসা

ও মমত্বলবাল র স্ত্রবেয়স্ত্রি ফুস্ত্রিলয় বিালা  লয়লছ। উদ্দীপক এবাং কস্ত্রবিার কস্ত্রব উভয়ই বদশলক অিযন্ত

ভালবালসন। িাই আমরা বললি পাস্ত্রর উদ্দীপকস্ত্রি আস্ত্রম বকালনা আেন্তুক নই কস্ত্রবিার অখন্ড ভাব প্রকাশ

কলর।
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ঢাকা স্ত্রচস্ত্রড়য়াখানা বেলক সন্তানলদর স্ত্রনলয় স্ত্রফলরস্ত্রছললন সালাম-রাস্ত্রশদা দম্পস্ত্রি। কলযাণপুর বপৌছলিই বপছন

স্ত্রদক বেলক আাসা একস্ত্রি যাত্রীবা ী বাস সলজালর িালদর মাইলক্রাবাসস্ত্রিলক  াক্কা বদয়। ড্রাইভালরর পালশ

বসা সালাম সাল ব অেি োকললও ঘিনাস্থললই প্রাণ  ারায় দুই বছলললমলয়স িী রাস্ত্রশদা। বযন মু ূলিডর

মল যই স্ত্রনিঃস্ব  লয় যান সালাম সাল ব।

কাকিাড়ুয়া

[স্ত্রদ. ববা. ১৯]

ক. চাস্ত্রচ বু ালক কীলসর স্বপ্ন স্ত্রদলয়লছন?

খ. “আস্ত্রম যার িার কালছ  াি পাস্ত্রি না” – বু া একো বকন বললস্ত্রছল?

ে. উদ্দীপলকর ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান ঘিনার ছায়াপাি ঘলিলছ? বযাখযা কলরা।

ঘ. উদ্দীপলকর সালাম সাল ব স্ত্রক ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার যোেড প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ? উত্তলরর সপলে যুস্ত্রদ দাও।

ক. চাস্ত্রচ বু ালক কীলসর স্বপ্ন স্ত্রদলয়লছন?

খ. “আস্ত্রম যার িার কালছ  াি পাস্ত্রি না” – বু া একো বকন বললস্ত্রছল?

চাস্ত্রচ বু ালক স্বা ীন মানুে  ওয়ার স্বপ্ন স্ত্রদলয়লছন।

“আস্ত্রম যার িার কালছ  াি পাস্ত্রি না” – কোস্ত্রি বু া আ াদ মুস্ত্রির উপর বোভ ও ঘৃণার কারলণ বললস্ত্রছল।

বু া আত্মসম্মানলবা সম্পন্ন একজন স্ত্রকলশার। গ্রালমর শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রির বচয়ারমযান আ াদ মুস্ত্রি শাস্ত্রন্ত কস্ত্রমস্ত্রি

েঠলনর নালম বদলশর সা ারণ স্ত্রনরী মানুেলক  িযায় ঘৃস্ত্রণি ভূস্ত্রমক পালন কলর। এর কারলণ বু ার মলন

আ াদ মুস্ত্রির উপর বোভ ও ঘৃণার সৃস্ত্রষ্ট  য়। িাই বস নদীর  ালর মুলখামুস্ত্রখ আলাপচাস্ত্ররিায় প্রলশ্নাদ উস্ত্রদস্ত্রি

কলর আ াদ মুস্ত্রি বেলক িাকা স্ত্রনলি অস্বীকৃস্ত্রি জানায়।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলক ‘স্বা ীনিা, এ শেস্ত্রি স্ত্রকভালব আমালদর  ললা’--- কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদক প্রকাশ বপলয়লছ? বযাখযা

কলরা।

উদ্দীপলকর ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস বস্ত্রণডি বু ার পস্ত্ররবার-পস্ত্ররজন  ারালনার ছায়াপাি ঘলিলছ।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস কললরার ম ামাস্ত্ররলি বু ার বচালখর সামলন পস্ত্ররবালরর সবাই মারা যায়। বাবা-মা ছাড়াও

িার স্ত্রিন ববান স্ত্রবনু, স্ত্রশলু, স্ত্রিনু ও এক ভাই িাললব। ভােযক্রলম বস ববাঁলচ বেলল ও সবডস্বান্ত  লি  য় িালক।

পস্ত্ররবালরর সবাইলক  াস্ত্ররলয় বস  লয় পলড় অলনকিা অপ্রকৃিস্থ এক স্ত্রকলশার।

উদ্দীপলক সালাম-রস্ত্রশদা দম্পস্ত্রি সন্তানলদর স্ত্রনলয় স্ত্রচস্ত্রড়য়াখানা বেলক বফরার সময় িালদর মাইলক্রাবাসস্ত্রিলি

যাত্রীবা ী বাস  াক্কা বদয়। ড্রাইবালরর পালশ বসা সালাম সাল ব ভােযক্রলম অেি োকললও ঘিনাস্থললই প্রাণ

 ারায় দুই বছলললমলয়স িী রাস্ত্রশদা যা ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস কললরার ম ামাস্ত্ররলি একরালি বু ার পস্ত্ররবার-

পস্ত্ররজন  ারালনার ঘিনালক ইাংস্ত্রেি কলর।

বু ার মলিা আপনজন  াস্ত্ররলয় স্ত্রনিঃস্ব  লয় যান সালাম সাল ব। িাই বলা যায়, উদ্দীপকস্ত্রি ‘কাকিাড়ুয়া’

উপনযালসর কললরা ম ামাস্ত্ররলি বু ার পস্ত্ররবার  ারালনার ঘিনার ছায়াপাি ঘলিলছ।

ঘ. উদ্দীপলকর সালাম সাল ব স্ত্রক ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার যোেড প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ? উত্তলরর সপলে যুস্ত্রদ দাও।

উদ্দীপলকর সালাম সাল ব ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার পস্ত্ররবার পস্ত্ররজন  ারালনার স্ত্রদকস্ত্রিলক প্রস্ত্রিফস্ত্রলি

করললও সমূ্পণড বু া চস্ত্ররত্রলক প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র ত্ব কলরস্ত্রন।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস কললরায় বু ার বচালখর সামলন িার বাবা-মা, ভাই-ববান মারা যায়। আপনজন  াস্ত্ররলয়

একা একা ববলড় উঠলি স্ত্রেলয় বস  লয় ওলঠ ভীেণ সা সী। চাস্ত্রচর বাস্ত্রড় বছলড় এলল িার মল য মুস্ত্রদর ববা 

জালে। িার মল য সা স্ত্রসকিা, পলরাপকাস্ত্ররিা বদশলপ্রম, স্বাজািযপ্রীস্ত্রি, আত্মস্ত্রনভডরশীলিা ও আত্মসম্মানলবা স 

নানা গুলণর সমালবশ লে করা যায়। িার এই সা স্ত্রসকিা, বদশলপ্রম ও স্বাজািযপ্রীস্ত্রি িালক মুস্ত্রদযুলদ্ধ সমৃ্পদ

 লি সা াযয কলর।
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উদ্দীপলক সালাম সাল ব িী-সন্তানস স্ত্রচস্ত্রড়য়াখানা বেলক বফরার সময় যাত্রীবা ী বালসর  াক্কায় ঘিনাস্থললই দুই

বছলললমলয়স িীলক  াস্ত্ররলয় স্ত্রনিঃস্ব  লয় পলড়ন। ঘিনাচলক্র ভােযক্রলম স্ত্রিস্ত্রন ববাঁলচ বেললও পস্ত্ররবার-পস্ত্ররজনলক

 াস্ত্ররলয় একা  লয় পলড়ন। যা আললাচয উপনযালসর বু ার কললরায় আপনজন  ারালনার স্ত্রদকস্ত্রিলক প্রস্ত্রিফস্ত্রলি

কলর।

উদ্দীপলকর সালাম ও ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু া উভয়ই আপনজন  াস্ত্ররলয় স্ত্রনিঃস্ব  লয় যায়। স্ত্রকন্তু আললাচয

উপনযালস স্ত্রনিঃস্ব বু া একা একা ববলড় ওঠায় িার মল য বয সা স সিাস্ত্ররি  য় িা িালক মুস্ত্রদযুলদ্ধ অাংশগ্র লণ

বপ্ররণা বজাোয়। উপনযালসর শুরুর স্ত্রদককার এই অপ্রকৃিস্থ স্ত্রকলশারই যুদ্ধ শুরু  লল বদলশর জনয িাৎপযডপূণড

ভূস্ত্রমকা রালখ। বু ার এই সকল চাস্ত্ররস্ত্রত্রক তবস্ত্রশষ্টযলক উদ্দীপলকর সালাম সমূ্পণডরূলপ  ারণ করলি পালরস্ত্রন।

িাই বলা যায়, উদ্দীপলকর সালাম সাল ব ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার যোেড প্রস্ত্রিস্ত্রনস্ত্র নয়।
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আস্ত্রনস একজন মুস্ত্রদলযাদ্ধা। মুস্ত্রদযুলদ্ধর সময় আ ি অবস্থায় গ্রালমর এক পস্ত্ররবালর আশ্রয় বনন। বসই
পস্ত্ররবালরর সকলল িালক বসবাযত্ন স্ত্রদলয় সুস্থ কলর বিাললন।  ানাদাররা খবর বপলয় বস পস্ত্ররবালর এলস
আস্ত্রনসলক না বপলয় পস্ত্ররবালরর কিডালক  িযা করলি চাইলল আশ্রয়দািার প্রস্ত্রি কৃিজ্ঞিায় িাাঁলক বাাঁচালি
আস্ত্রনস স্ত্রনলজই আত্মসমপডণ কলরন।

বস্ত্র পীর

[স্ত্রদ. ববা. ১৯]

ক.  ালশলমর বচালখ কান্না এললা কার কো বভলব ?

খ. ‘ একিা স্বপ্ন বভলঙ্গ বেলল আলরকিা স্বপ্ন েড়লি পারব ’- কোিা বকন বলা  লয়লছ ?

ে. উদ্দীপলকর আস্ত্রনলসর সালে ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ ?

ঘ. ‘‘ উদ্দীপকস্ত্রিলি ফূলি ওঠা ভাব ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর সমূ্পণড প্রস্ত্রিেস্ত্রব নয় ’’ – মূলযায়ন কর ।

ক.  ালশলমর বচালখ কান্না এললা কার কো বভলব ?

খ. ‘ একিা স্বপ্ন বভলঙ্গ বেলল আলরকিা স্বপ্ন েড়লি পারব ’- কোিা বকন বলা  লয়লছ ?

 ালশলমর বচালখ কান্না এললা িার বাবার কো বভলব ।

 ালিম আস্ত্রল বস্ত্র পীরলক  ালশলমর ছাপাখানা বদওয়ার স্বলপ্নর কো বললি স্ত্রেলয় আললাচয কোস্ত্রি বললস্ত্রছললন।

 ালিম আস্ত্রল বস্ত্র পীলরর কালছ িার জস্ত্রমদাস্ত্রর স্ত্রনলালম চড়া স্ত্রনলয় আফলসাস করস্ত্রছললন। িাাঁর বছলল  ালশলমর

ছাপাখানা বদওয়ার স্বপ্ন স্ত্রছল। স্ত্রনলজ বদউস্ত্রলয়া  লবন িা স্ত্রনলয় িাাঁর আফলসাস স্ত্রছল না। িাাঁর আফলসাস  স্ত্রেল

এই বভলব বয, িাাঁর বছলল  ালশলমর স্বপ্ন বভলঙ্গ যালব। মূলি  ালিম আস্ত্রলর জস্ত্রমদাস্ত্রর  ারালনার স্ত্রবেয়স্ত্রিলকই

উদ বছললর স্বপ্নভলঙ্গর কারণ স্ত্র লসলব উপস্থাপন কলরস্ত্রছললন।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর আস্ত্রনলসর সালে ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর বকান চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ ?

উদ্দীপলকর আস্ত্রনলসর সালে ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর িাল রা চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।

‘ বস্ত্র পীর ’ নািলক িাল রার ইোর স্ত্রবরুলদ্ধ িার সৎমা ও বাবা এক বৃদ্ধ পীলরর সালে স্ত্রবলয় বদন। অসম স্ত্রবলয়

বমলন না স্ত্রনলয় বস বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয় আলস। স্ত্রবপদ্গ্গ্রস্থ অবস্থায় আশ্রয় পায় জস্ত্রমদালরর বজরায়। ঘিনাচলক্র

বস্ত্র পীরও একই বজরায় আশ্রয়লাভ কলরন। পীরসাল ব স্ত্রছললন অিযন্ত  ূিড প্রকৃস্ত্রির, িার কালছ িাল রা  রা

পড়ললও স্ত্রনলজর স্ত্রসদ্ধালন্ত বস অিল োলক। স্ত্রকন্তু আশ্রয়দািা  ালিম আস্ত্রলর জস্ত্রমদাস্ত্রর স্ত্রনলালম উঠলি যাস্ত্রেল

আর পীরসাল ব জস্ত্রমদারলক এই স্ত্রবপদ বেলক উদ্ধার করার কো বললন যস্ত্রদ িাল রা পীরসাল লবর সালে যায়।

িাল রা িখন জস্ত্রমদালরর প্রস্ত্রি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করলি বযলি রাস্ত্রজ  য়।

উদ্দীপলকর মুস্ত্রদলযাদ্ধা আস্ত্রনস আ ি অবস্থায় এক বাস্ত্রড়লি আশ্রয় বনন। বাস্ত্রড়র সবাই িাাঁলক বসবা স্ত্রদলয় সুস্থ

কলর বিাললন। পাক- ানাদাররা খবর বপলয় বসখালন আলস এবাং আস্ত্রনসলক না বপলয় পস্ত্ররবালরর কিডালক  িযা

করলি চায়। আস্ত্রনস িখন আশ্রয়দািার প্রস্ত্রি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করলি পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন  ানাদারলদর কালছ

আত্মসমপডণ কলরন। সুিরাাং আশ্রয়দািার প্রস্ত্রি কৃিজ্ঞিা প্রকালশর স্ত্রদক বেলক উদ্দীপলকর আস্ত্রনলসর সালে ‘

বস্ত্র পীর ’ নািলকর িাল রা চস্ত্ররলত্রর সাদৃশয রলয়লছ।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপকস্ত্রিলি ফূলি ওঠা ভাব ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর সমূ্পণড প্রস্ত্রিেস্ত্রব নয় ’’ – মূলযায়ন কর ।

উদ্দীপকস্ত্রিলি ফূলি ওঠা বকবল আশ্রয়দািার প্রস্ত্রি কৃিজ্ঞিা প্রকালশর স্ত্রদকস্ত্রিই ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর সমূ্পণড
প্রস্ত্রিেস্ত্রব নয়।

‘ বস্ত্র পীর ’ নািলক আমরা বাাংলালদলশর প্রিযন্ত অিলল বজাঁলক বসা পীরপ্রো, কুসাংস্কার ও অধিস্ত্রবশ্বালসর স্ত্রচত্র

পাই। উস্ত্রনশ সিলকর বশে ভাে বা স্ত্রবশ শিলকর সূচনাললগ্নর সমাজস্ত্রচত্রও নািকস্ত্রিলি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ।

বযখালন সূযডাস্ত আইলন  ালিম আস্ত্রল িাাঁর জস্ত্রমদাস্ত্রর  ারালি বলসলছন। িৎকালীন সমালজ পীরসসাল বলক  নী-

েস্ত্ররব সবাই অসম্ভব ভয় ও মানয করলিা। আশ্রয়দািার প্রস্ত্রি িাল রার কৃিজ্ঞিা প্রকাশ নািকস্ত্রিলি স্ত্রভন্ন মাত্রা

বযাে কলরলছ।

উদ্দীপলক আমরা বকবল মুস্ত্রদলযাদ্ধা আস্ত্রনলসর কৃিজ্ঞিালবাল র প্রকাশ বদখলি পাই। স্ত্রিস্ত্রন আশ্রয়দািার প্রস্ত্রি

কৃিজ্ঞিাস্বরুপ পাক  ানাদারলদর কালছ আত্মসমপডণ কলরন। এই স্ত্রবেয়স্ত্রিই উদ্দীপলকর একমাত্র আললাচয স্ত্রবেয়,

যা ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর খণ্ডস্ত্রচত্র মাত্র।
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উপযুডদ পযডাললাচনা বশলে বদখা যায় বয, উদ্দীপলক ফুলি ওঠা বকবল কৃিজ্ঞিা প্রকালশর স্ত্রদকস্ত্রিই ‘ বস্ত্র পীর ’

নািলকর একমাত্র স্ত্রদক নয়। ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর একমাত্র স্ত্রদক নয়। বস্ত্র পীর নািলক আমরা আরও অলনক

স্ত্রকছু বদখলি পাই বযমন, পীরপ্রো,  মডীয় কুসাংস্কারােন্নিা, সূযডাস্ত আইন, বালযস্ত্রবলয়, নারী জােরণ প্রভৃস্ত্রি। িাই

বলা যায়, উদ্দীপকস্ত্রিলি ফুলি ওঠা ভাব ‘ বস্ত্র পীর ’ নািলকর সমূ্পণড প্রস্ত্রিেস্ত্রব নয়।– মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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স্ত্রসয়াম অবসলর স্ত্র স্ত্রন্দ ও ইাংলরস্ত্রজ োন বশালন। িার বাবা আলমাস সাল ব িালক জাস্ত্রর,সাস্ত্রর,ভাস্ত্রিয়াস্ত্রল

ইিযাস্ত্রদ বাাংলা োন বশানার জনয উৎসাস্ত্র ি কলরন এবাং বললন, এ োনগুললা আমালদর সাংসৃ্কস্ত্রি ও

ঐস্ত্রি যলক লালন কলর। স্ত্রকন্তু আজ স্ত্রবলদস্ত্রশ সাংসৃ্কস্ত্রির প্রভালব আমালদর এসব োন  াস্ত্ররলয় যালে। এিস্ত্রকছু

বলার পরও স্ত্রসয়ালমর মানস্ত্রসকিার পস্ত্ররবিডন  য়স্ত্রন।

পস্ত্রিসাস্ত্র িয

[স্ত্রদ. ববা. ১৯]

ক. আজকাল বাাংলা সাস্ত্র লিযর কি আনা শহুলর সাস্ত্র িয?

খ. “নলচৎ এ সকল বকবস্ত্রল ভুয়া, বকবস্ত্রল ফস্ত্রক্ককার।”বললি বলখক স্ত্রক বুস্ত্রিলয়লছন?

ে. উদ্দীপলকর আলমাস সাল লবর মানস্ত্রসকিা ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ প্রবলধির বকান স্ত্রদক স্ত্রনলদডশ কলর? বযাখযা কলরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর স্ত্রসয়ালমর  যান- ারণা ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ প্রবলধির বলখলকর ভাবনার পস্ত্ররপস্ত্রন্থ ।”- মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ

কলরা।

ক. আজকাল বাাংলা সাস্ত্র লিযর কি আনা শহুলর সাস্ত্র িয?

খ. “নলচৎ এ সকল বকবস্ত্রল ভুয়া, বকবস্ত্রল ফস্ত্রক্ককার।”বললি বলখক স্ত্রক বুস্ত্রিলয়লছন?

আজকাল বাাংলা সাস্ত্র লিয পলনলরা আনাই শ লর সাস্ত্র িয।

বলাক সাস্ত্র লিযর প্রস্ত্রি বাোস্ত্রলরা যস্ত্রদ সলচিন না  য় িা লল বকালনা উলদযােই ফলপ্রসূ  লব না ববািালিই

বলখক আললাচয উস্ত্রদস্ত্রি কলরলছন।

বাাংলায় একসময় একস্ত্রি স্ত্রবশাল পস্ত্রিসাস্ত্র িয স্ত্রছল। বিডমালন বদখা যালে কাললর স্ত্রববিডলন বাাংলার এই

ঐস্ত্রি যবা ী পস্ত্রিসাস্ত্র িয কাললর েলভড  াস্ত্ররলয় যালে। শু ু িাই নয় এ সাস্ত্র িয অনাদৃি অবস্থায় োকার কারলণ

র্ধ্াংলসর সমু্মখীন  লে। পস্ত্রিসাস্ত্র িয রোর জনয আমালদর বাোস্ত্রললদর এস্ত্রেলয় আসলি  লব। পস্ত্রিজননী

সন্তানলদর পস্ত্রিসাস্ত্র িয রোয় গুরুত্বপূণড ভূস্ত্রমকা পালন করলি  লব। এবাং এস্ত্রি করলি স্ত্রেলয় নানাস্ত্রব সভা

বসস্ত্রমনালরর আলয়াজন করলি  লব। িলব বস বেলত্র নিুন প্রজলন্মর কালছ আলে পস্ত্রিসাস্ত্র িয আদরণীয় কলর

েলড় িুললি  লব। িা না  লল স্ত্রবস্ত্রভন্ন সভা বসস্ত্রমনার আলয়াজন করা স্ত্রনিান্তই অেড ীন।

উত্তর 

SYLHET BOARD
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ে. উদ্দীপলকর আলমাস সাল লবর মানস্ত্রসকিা ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ প্রবলধির বকান স্ত্রদক স্ত্রনলদডশ কলর? বযাখযা কলরা।

পস্ত্রিসাস্ত্র িয র্ধ্াংলসর  াি বেলক রো করার জনয আহ্বান ফুলি উলঠলছ বসস্ত্রি উদ্দীপলকর আলমাস সাল লবর

মানস্ত্রসকিায়ও স্ত্রবদযমান।

পস্ত্রিসাস্ত্র িয সকল বশ্রণীর মানুলের জীবনাচরণ এবাং বলাকসাংসৃ্কস্ত্রির পস্ত্ররচয় স্ত্রববৃি  লয়লছ। আমালদর অিীি

ঐস্ত্রি য এবাং সকললর সামলন প্রকাশ কলর। স্ত্রকন্তু আজলকর নােস্ত্ররক সাস্ত্র লিযর স্ত্রফলর বা শ লর সাস্ত্র লিযর স্ত্রফলর

বদখা যালে বয পস্ত্রিসাস্ত্র িয স্ত্রদলন স্ত্রদলন  াস্ত্ররলয় যালে। এ পস্ত্রিসাস্ত্র িয সাংরেণ করা অিীব প্রলয়াজনীয়। িা

না  লল আমালদর সাস্ত্র লিযর বমরুদন্ড একস্ত্রদন র্ধ্াংস  লয় যালব।

উদ্দীপলক আমরা বদস্ত্রখ স্ত্রভন্নলদশীয় োন বশালন। িার বাবা িালক বদশীয় োন বশানার বযাপালর উৎসাস্ত্র ি

করললও বস িালি বকালনা প্রকার কণডপাি কলর না এবাং স্ত্রনলজর বদলশর োন পিীোন শুনলি বকান প্রকার

আগ্র প্রকাশ কলর না। বুস্ত্রদ্ধমান বযস্ত্রদ আলমাস সাল ব পিীেীস্ত্রি পছন্দ কলরন এবাং স্ত্রিস্ত্রন এই  ারণা বপােণ

কলরন িরুণ প্রজন্ম একস্ত্রদন পিী সাস্ত্র লিযর গুরুত্ব ববশ ভাললাভালব অনু াবন করলি পারলবন। আললাচয

প্রবলধি এমন কোস্ত্রি বলা  লয়লছ। প্রবলধি প্রাবস্ত্রধিক মলন কলরন পস্ত্রিসাস্ত্র িয স্ত্রকনা আমালদর বদশীয় সাস্ত্র লিযর

বমরুদণ্ড স্ত্র লসলব কাজ করলছ বসিার গুরুত্ব আমালদর িরুণ প্রজলন্মর বুিলি  লব। আর িরুণ প্রজলন্মর

দাস্ত্রয়ত্ব  লব এই সাংসৃ্কস্ত্রির প্রচার ও প্রসার করা। স্ত্রবলদশ বেলক বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রিলক রো করলি গুরুত্বপূণড

ভূস্ত্রমকা পালন করলব পস্ত্রিসাস্ত্র িয।

আর প্রবলধির এই মলনাভাবস্ত্রি উদ্দীপলকর আলমাস সাল লবর মালি বদখা যায় বলল উদ্দীপলকর আলমাস

সাল লবর মানস্ত্রসকিা পিী সাস্ত্র িয প্রবলধির প্রাবস্ত্রধিলকর মানস্ত্রসকিার সালে সাদৃশযপূণড।

ঘ. “উদ্দীপলকর স্ত্রসয়ালমর  যান- ারণা ‘পস্ত্রিসাস্ত্র িয’ প্রবলধির বলখলকর ভাবনার পস্ত্ররপস্ত্রন্থ ।”- মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ

কলরা।

উদ্দীপলকর স্ত্রসয়ালমর  যান- ারণা বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রিলক লালন কলর না বরাং বস স্ত্রবলদশী সাংসৃ্কস্ত্রির  ারক ও বা ক

বলল স্ত্রসয়ালমর মানস্ত্রসকিার সালে পস্ত্রিসাস্ত্র িয প্রবলধির প্রাবস্ত্রধিলকর মানস্ত্রসকিা সমূ্পণডরূলপ স্ত্রবপরীি মডী।

প্রবলধির বলখক পিীর নানা সাস্ত্র িয ভান্ডার সম্পলকড বলললছন। এসব সাস্ত্র িয আমালদর সাংসৃ্কস্ত্রিলক সমৃদ্ধ

কলরলছ। শু ু িাই নয় এসব সাস্ত্র িয মূলি আমালদর বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির বমরুদণ্ড স্ত্র লসলব কাজ করলছ। স্ত্রকন্তু

কাললর স্ত্রববিডলন স্ত্রবলদশী সাংসৃ্কস্ত্রির প্রভালব বদখা যালে বয এ  রলনর পস্ত্রিসাস্ত্র িয  ীলর  ীলর  াস্ত্ররলয় যালে যা

আমালদর বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির জনয হুমস্ত্রকস্বরূপ। এলদর র্ধ্াংলসর  াি বেলক রোর জনয িরুণ প্রজন্মলক এস্ত্রেলয়

আসলি  লব।
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উদ্দীপলকর স্ত্রসয়াম এর মালি বদখা যায় বয বস পস্ত্রিসাস্ত্র িয িো বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির বযাপালর অিিা সলচিন

নয়। িার কালছ পিীেীস্ত্রি বা বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির উপাদান ভাললা লালে না বরাং বস স্ত্রবলদশী সাংসৃ্কস্ত্রি দ্বারা

বযাপকভালব প্রভাস্ত্রবি। িার বাবা িালক বদশীয় োন বশানার প্রস্ত্রি উৎসাস্ত্র ি করললও িালি কণডপাি কলর

না। এককোয় বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির মযডাদা না বুলি বস গুললালক অবল লা করলছ। পিী সাস্ত্র িয প্রবধি প্রাবস্ত্রধিক

আহ্বান জাস্ত্রনলয়লছন যালি কলর নিুন প্রজন্ম িালদর পস্ত্রিসাস্ত্র িয বক রো করলি এস্ত্রেলয় আলসন। বলখক

বলললছন নিুন প্রজলন্মর দাস্ত্রয়ত্ব িালদর এই পস্ত্রিসাস্ত্র িয বক  লর রাখা এবাং সকললর মালি প্রচার ও প্রসার

করা। িার কারণ  ললা পস্ত্রিসাস্ত্র িয আমালদর বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির বমরুদন্ড। এই জায়ো বেলক প্রাবস্ত্রধিলকর

মিামি অনুযায়ী বিডমান প্রজন্মলক এস্ত্রেলয় আসলি  লব এই সাস্ত্র িয বক  লর রাখার জনয।

উদ্দীপলকর স্ত্রসয়াম বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রির প্রস্ত্রি অবল লা প্রদশডন করলছ এবাং বসস্ত্রিলক মযডাদা বদয় স্ত্রন। িার স্ত্রবপরীলি

প্রাবস্ত্রধিলকর মলি নিুন প্রজন্মই উস্ত্রচি বদশীয় সাংসৃ্কস্ত্রিলক  লর রাখার জনয সামলনর স্ত্রদলক এস্ত্রেলয়

আসা। বযল িু স্ত্রসয়াম প্রাবস্ত্রধিলকর এ প্রিযাশা পূরণ করলছ না িাই বলা বযলি পালর উদ্দীপলকর  যান- ারণা

পিী সাস্ত্র িয প্রবলধির বলখক এর ভাবনার পস্ত্ররপন্থী। মন্তবযস্ত্রি যাোেডয।
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জীবন সঙ্গীি

[স্ত্রদ. ববা. ১৯]

ক. জীবলনর উলদ্দশয কী নয়?

খ. “আয়ু বযন তশবাললর নীর” বললি কস্ত্রব কী বুস্ত্রিলয়লছন?

ে. (i) নাং উদ্দীপলক ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদকস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ? বযাখযা কর।

ঘ. “(ii) নাং উদ্দীপলকর মূলভালব ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার কস্ত্রবর আকািার প্রকাশ ঘলিলছ।”- মন্তবযস্ত্রির

যোেডিা স্ত্রবলেেণ কর।

ক. জীবলনর উলদ্দশয কী নয়?

খ. “আয়ু বযন তশবাললর নীর” বললি কস্ত্রব কী বুস্ত্রিলয়লছন?

স্ত্রমেযা সুলখর আশা কলর দুিঃখ বাড়ালনা জীবলনর উলদ্দশয নয়।

“আয়ু বযন তশবাললর নীর” বললি কস্ত্রব মানুলের েণস্থায়ী জীবনলক বুস্ত্রিলয়লছন।

তশবাল বা বশওলার উপলর বয পাস্ত্রন োলক িার বযাস্ত্রিকাল অিযন্ত কম। সূলযডর স্ত্রকরণ লাোর সলঙ্গ সলঙ্গই িা

শুস্ত্রকলয় যায়। মানুলের জীবনও বিমনই েণস্থায়ী। এ পৃস্ত্রেবীলি মানুলের আয়ু অিযন্ত কম। কস্ত্রব িাই তশবাললর

জলস্ত্রবনু্দর সলঙ্গ মানুলের েণস্থায়ী জীবলনর িুলনা কলরলছন। আমালদর উস্ত্রচি এ েণস্থায়ী জীবনলক স্ত্রনজ কমড

ও সমলয়র সদ্বযব ার কলর আললাকময় কলর বিালা।

উত্তর 

(i) 
জীবন মালনই বিা যন্ত্রণা, ববাঁলচ োকলি ববা   য় বশে  লব না

পাঠাললন বয স্ত্রনয়স্ত্রি, িার কালছ এই স্ত্রমনস্ত্রি,
এ জীবন আর আস্ত্রম চাই না।

(ii)
কি ভালেযর ফলল না জাস্ত্রন
বপলয়ছ এই মানব িরণী
ববলয় যাও ত্বরায় িরী

সু ারায় বযন ভরা না বর্ালব।
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ে. (i) নাং উদ্দীপলক ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদকস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ? বযাখযা কর।

(i) নাং উদ্দীপলক ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার জীবলনর প্রস্ত্রি বীিশ্রদ্ধ  ওয়া এবাং  িাশার স্ত্রদকস্ত্রি প্রস্ত্রিফস্ত্রলি

 লয়লছ।

আনন্দ-ববদনা স্ত্রনলয়ই মানুলের জীবন। সাফললযর দুয়ালর বপৌঁছলি  লল পলে নানা সমসযা, সাংকি অস্ত্রিক্রম

করলি  য়। বযেড  ওয়ার ভলয় বকালনা কাজ বেলক দূলর োকলল জীবলন উন্নস্ত্রি করা যায় না। আবার জীবনলক

বযেড মলন কলর িা বেলক স্ত্রনলজলক স্ত্রনষৃ্কস্ত্রি বদওয়ার স্ত্রচন্তাও ভুল। কারণ মানবজীবন বহু মূলযবান ।

উদ্দীপক (i)-এ জীবলনর প্রস্ত্রি েভীর অনী া ও  িাশা প্রকাশ বপলয়লছ। জীবন যন্ত্রণাময় মলন কলর িা বেলক

পস্ত্ররত্রালণর উপায় স্ত্র লসলব রষ্টার কালছ জীবন অবসালনর জনয প্রােডনা করা  লয়লছ। এই স্ত্রদকস্ত্রি ‘জীবন-সঙ্গীি’

কস্ত্রবিায় জীবলনর প্রস্ত্রি মানুলের বীিশ্রদ্ধ  ওয়া ও  িাশার সলঙ্গ সাদৃশযপূণড। কস্ত্রবিায় জীবলনর সমসযালক

অস্ত্রিক্রম করার বচষ্টা না কলর জীবনলক বযেড স্ত্র লসলব বদখা  লয়লছ। এই সাংসালর জন্মলক বৃো মলন করা

 লয়লছ। প্রকৃিপলে জীবন িা নয়। জীবন বহু মূলযবান। িালক যত্ন করলল সাফলয অজডন অবশযই সম্ভব।

ঘ. “(ii) নাং উদ্দীপলকর মূলভালব ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার কস্ত্রবর আকািার প্রকাশ ঘলিলছ।”- মন্তবযস্ত্রির

যোেডিা স্ত্রবলেেণ কর।

“(ii) নাং উদ্দীপলকর মূলভালব ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার কস্ত্রবর আকািার প্রকাশ ঘলিলছ।”- মন্তবযস্ত্রি যোেড।

মলনাবল ীন দুবডলরাই জীবনযুলদ্ধ স্ত্রপস্ত্রছলয় পলড়। স্ত্রকন্তু যারা জীবনলক একস্ত্রি যুদ্ধলেত্র মলন কলর বযেডিা ও

সফলিালক সলঙ্গ স্ত্রনলয় এস্ত্রেলয় যায় পৃস্ত্রেবী িালদরই জয়োন কলর। কালজই  িাশ না  লয় জীবনলক অেডব 

কলর িুললি  লল মানুেলক কাজ করলি  য়। ম ামূলযবান জীবনলক সােডক কলর িুললি কালজর বকালনা স্ত্রবকল্প

বনই।

(ii) নাং উদ্দীপলক ম ামূলযবান জীবলনর প্রস্ত্রি েভীর ভাললাবাসা এবাং িা উন্নি ও সাফলযমস্ত্রণ্ডি করার কো বলা

 লয়লছ। এখালন মানবজন্মলক বহু ভালেযর ফল স্ত্র লসলব স্ত্রনলদডশ করা  লয়লছ। মানুলের বদ নালমর িস্ত্ররলক না

রু্স্ত্রবলয় িা সফলভালব ববলয় চলার কো বলা  লয়লছ। উদ্দীপলক জীবলনর প্রস্ত্রি যত্নবান  লি এবাং জীবনলক

সােডক করার বয কো বলা  লয়লছ িা ‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিার কস্ত্রবর প্রিযাশার সলঙ্গ সাদৃশযপূণড। কস্ত্রবও

ম ামূলযবান জীবনলক  িাশায় না মুস্ত্রড়লয় িা উপলভাে করার কো বলললছন। কারণ মানবজন্ম একবারই। এ

জীবন  ারালনার পলর িা আর স্ত্রফলর পাওয়া যায় না। শু ু  িাশায় জীবনলক মুস্ত্রড়লয় রাখলল জীবলনর প্রকৃি

উলদ্দশয বযা ি  য়।
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‘জীবন-সঙ্গীি’ কস্ত্রবিায় কস্ত্রব েণস্থায়ী মানবজীবলনর স্ত্রকছু বযেডিা ও সীমাবদ্ধিার কো বলললছন। জীবনলক

স্ত্রবোদগ্রস্ত না কলর কলমডর মা যলম প্রব মান রাখার বয কো কস্ত্রব এ কস্ত্রবিায় বলললছন িা এ উদ্দীপলকও

প্রস্ত্রিফস্ত্রলি  লয়লছ। কস্ত্রব জীবনলক ম ামূলয বলল অস্ত্রভস্ত্র ি কলর িার যত্ন করলি বলললছন। এই স্ত্রবেয়স্ত্রি

আললাচয উদ্দীপলকও স্ত্রনলদডস্ত্রশি  লয়লছ। এসব স্ত্রদক স্ত্রবচালর প্রলশ্নাদ মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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পস্ত্রিজননী

[বস্ত্ররশাল ববার্ড-২০১৯ ]

ক. বুলনা পলে কারা কুয়াশার কাফন  লর চলল ?

খ, উত্তর স্ত্রদলি দুিঃস্ত্রখনী মালয়র জ্বালা দীগুন ববলড় যায় বকন ? বুস্ত্রিলয় বলখ।

ে. উদ্দীপক (i)-এ ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ ? বযাখযা কর।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপক (ii)-এ ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার পুলত্রর পস্ত্ররনস্ত্রি স্ত্রভন্ন। ’’ – মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কর।

ক. বুলনা পলে কারা কুয়াশার কাফন  লর চলল ?

খ, উত্তর স্ত্রদলি দুিঃস্ত্রখনী মালয়র জ্বালা দীগুন ববলড় যায় বকন ? বুস্ত্রিলয় বলখ।

বুলনা পলে বজানাস্ত্রক বমলয়রা কুয়াশার কাফন  লর চলল।

উত্তর স্ত্রদলি দুিঃস্ত্রখনী মালয়র জ্বালা দীগুন ববলড় যাওয়ার কারণ অভালবর সাংসালর বছললর সামানয আবদার

মালয়র রো করলি না পারা।

‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিায় কস্ত্রব গ্রামীণ পস্ত্ররলবলশ দস্ত্ররদ্র দুিঃস্ত্রখনী এক পস্ত্রিমালয়র সন্তালিল র স্ত্রদকস্ত্রি িুলল

 লরলছন। মা দাস্ত্ররলদ্রযর কারলণ িার দুরন্ত বছললর বকালনা আবদার কখলনা পূরণ করলি পালরনস্ত্রন। এমনস্ত্রক

িালক স্ত্রঠকমি খাওয়া-পরার বযবস্থাও করলি পালরস্ত্রন। িার বছললর বয়সী অনয বছলললদর বমলায় বযলি বদলখ

বসও বায়না  লরলছ, মালক নানা প্রলশ্ন জজডস্ত্ররি কলরলছ। মা বছললর বসসব প্রলশ্নর উত্তর স্ত্রদলি স্ত্রেলয়

যন্ত্রনাকাির  লয়লছন। কারণ বস অভালবর কারলণ বছলললক অনয সবার সালে বমলায় পাঠালি পারলছন না।

িখন মালয়র মলনর কষ্ট আরও ববলড় বেলছ। প্রলশ্নাদ কোস্ত্রির ম য স্ত্রদলয় পস্ত্রিমালয়র বসই যন্ত্রণালক ববািালি

বচলয়লছন।

উত্তর 

BARISAL BOARD

i) মালয়র বদয়া বমািা কাপড়
মাোয় িুলল বন বর ভাই
দীন দুিঃস্ত্রখনী মা বয আমার
িার ববস্ত্রশ আর সা য নাই।

ii)  স সা বাবর ফুকাস্ত্রর উস্ত্রঠল ‘‘ নাস্ত্র ভয় নাস্ত্র ভয়
প্রােডনা বমার কবুল কলরলছ আিাহ্ বয দয়াময়
পুত্র আমার বাস্ত্রচয়া উস্ত্রেলব, মস্ত্ররলব না স্ত্রনশ্চয়।’’
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ে. উদ্দীপক (i)-এ ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার বকান স্ত্রদকস্ত্রি ফুলি উলঠলছ ? বযাখযা কর।

উদ্দীপক (i)-এ ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার দাস্ত্ররদ্রযপীস্ত্ররি পস্ত্রিমালয়র বে -মমিা ও সাল যর সীমাবদ্ধিার স্ত্রদকস্ত্রি

ফুলি উলঠলছ।

পৃস্ত্রেবীলি মালয়র মলিা আপন আর বকউ বনই। মা সবসময় িার সন্তানলক েভীর বেল আেলল রালখন। অসুস্থ

 লল সন্তালনর সুস্থিার জনয প্রােডনা কলরন। অভালবর কারলণ সন্তালনর আবদার রো করলি না পারলল মা

যন্ত্রনাকাির  ন।

উদ্দীপক (i)-এ এক দুিঃস্ত্রখনী মালয়র সাল যর সীমাবদ্ধিা এবাং মালয়র বদয়া সামানয দালন িুষ্ট োকার স্ত্রবেয়স্ত্রি

িুলল  রা  লয়লছ। এখালন বাাংলার দুিঃস্ত্রখনী মালয়র কো বলা  লয়লছ এবাং বাাংলা মালক েভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা

 লয়লছ। উদ্দীপলকর ভাবস্ত্রি সা ারণ অলেড ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার দাস্ত্ররদ্রযপীস্ত্ররি দুিঃস্ত্রখনী মালয়র অবস্থালক স্ত্রনলদডশ

কলর। এ কস্ত্রবিায় প্রস্ত্রিফস্ত্রলি পিীমালয়র সাল যর সীমাবদ্ধিার স্ত্রদকস্ত্রির সলঙ্গ উদ্দীপলকর স্ত্রবেয়স্ত্রির িুলনা করা

যায়। কস্ত্রবিায় মা অভালবর কারলণ িার সন্তালনর আবদার রো করলি পালরনা। িাই বছলললক নানা কোয়

ভুস্ত্রললয় রালখ। স্ত্রকন্তু বছলল মানলি চায় না, যুস্ত্রদ বদখায়, নানা প্রলশ্ন মালক জজডস্ত্ররি কলর।

ঘ. ‘‘ উদ্দীপক (ii)-এ ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার পুলত্রর পস্ত্ররনস্ত্রি স্ত্রভন্ন। ’’ – মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কর।

‘‘ উদ্দীপক (ii)-এ ‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিার পুলত্রর পস্ত্ররনস্ত্রি স্ত্রভন্ন। ’’ – মন্তবযস্ত্রি যোেড।
বাবা-মালয়র কালছ সন্তান অিযন্ত আদলরর  ন। মা-বাবার কালছ সন্তান পৃস্ত্রেবীর বযলকালনা মুলযবান বস্তু অলপো
অলনক ববস্ত্রশ মুলযবান। সন্তালনর মঙ্গললর জনয বাবা-মা সলবডাচ্চ িযাে স্বীকার কলরন; সন্তানলক সবসময় সমস্ত
অমঙ্গল বেলক আেলল রালখন।
উদ্দীপক (ii)-এ পুলত্রর জীবলনর জনয বাদশা বাবর আিাহ্ র কালছ প্রােডনা কলরন। স্ত্রিস্ত্রন স্ত্রনলজর জীবলনর
স্ত্রবস্ত্রনমলয় িাাঁর পুলত্রর স্ত্রফলর পাওয়ার জনয দয়াময় আিাহ্ র কালছ দয়া স্ত্রভো কলরলছন। স্ত্রিস্ত্রন আত্মস্ত্রবশ্বালসর
সলঙ্গ বলললছন িাাঁর পুত্র ববাঁলচ উঠলব। িাাঁর মলিা ‘পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিালিও দুিঃস্ত্রখনী মা সন্তালনর বরােমুস্ত্রদর
জনয প্রােডনা কলরলছন। মসস্ত্রজলদ বমামবাস্ত্রি, দরোয় দান বমলনলছ। স্ত্রকন্তু অসুস্থ বছলল সুস্থ  লয় উঠলব িা বস
স্ত্রনস্ত্রশ্চি কলর বললি পালরস্ত্রন। পুলত্রর স্ত্রশয়লর স্ত্রনবু স্ত্রনবু প্রদীপ, হুিুলমর র্াক, চারস্ত্রদলক অকলযালনর সুর মালয়র
কালন এলসলছ। িাই রুগ্ন পস্ত্ররলবলশ মালয়র মলন পুত্র  ারালনার শঙ্কা বজলে উলঠলছ। আর এভালব উদ্দীপক (ii)
এবাং পিীজননী কস্ত্রবিার পস্ত্ররনস্ত্রি স্ত্রভন্ন  লয় উলঠলছ ।
‘ পস্ত্রিজননী ’ কস্ত্রবিায় মা অসুস্থ পুলত্রর পালশ বলস িাাঁর সুস্থিার প্রিীো কলরলছন। সন্তালনর বরােমুস্ত্রদর
জনয প্রােডনা কলরলছ। অসুস্থ সন্তালনর জনয িার উৎকণ্ঠার বশে বনই। স্ত্রিস্ত্রন জালনন না িার সন্তান সুস্থ  লয়
উঠলব স্ত্রকনা। আর উদ্দীপক (ii) এ বাবর িার পুলত্রর ববাঁলচ ওঠার বযাপালর স্ত্রনশ্চয়িায় আিাহ্ র কালছ প্রােডনা
জাস্ত্রনলয়লছন। এই স্ত্রদক স্ত্রদলয় প্রলশ্নাদ মন্তবযস্ত্রি যোেড।



বাাংলা ১ম পত্র – বস্ত্ররশাল ববার্ড - ২০১৯

বাাংলালদলশ বরাস্ত্র ঙ্গালদর আেমলনর স্ত্রচত্র স্ত্রিস্ত্রভলি সরাসস্ত্রর প্রচার করস্ত্রছল। বৃদ্ধা মালক মাোয় স্ত্রনলয় এক

বলাক পাস্ত্রললয় আসলছ। বচালখ- মুলখ ভীস্ত্রির স্ত্রচহ্ন। িস্ত্রিিিাস বয বযভালব বপলরলছ ছুিলছ বিা ছুিলছই। এ

এক হৃদয়স্ত্রবদারক দৃশয। িেবলে যুবক সুমনও ঘলরর সব স্ত্রজস্ত্রনসপত্র বোছোছ বশলে পস্ত্ররবার- পস্ত্ররজন

স্ত্রনলয় পালালনার প্রস্তুস্ত্রি স্ত্রনলে। দাঙ্গা-  াঙ্গামার ভলয় বস সচরাচর বাস্ত্রড়র বাইলরও ববর  য় না। িার মলি,

এখালন বেলক মরার বচলয় অনয বদলশ পাস্ত্রললয় যাওয়া অলনক ভাললা।

কাকিাড়ুয়া

[বস্ত্ররশাল ববার্ড-২০১৯ ]

ক. স্ত্রবনু  াসলল কী মলন  লিা?

খ. ‘এখন আর বু ার মরলণও ভয় বনই’ – কোস্ত্রি বকন বলা  লয়লছ?

ে. উদ্দীপলকর বরাস্ত্র ঙ্গালদর আেমলনর স্ত্রদকস্ত্রি ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান ঘিনালক স্ত্রনলদডশ কলর? বযাখযা

কলরা।

ঘ. “উদ্দীপলকর সুমন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু াু্র স্ত্রবপরীি তবস্ত্রশষ্টযলক  ারণ কলর আলছ”- মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ

কলরা।

ক. স্ত্রবনু  াসলল কী মলন  লিা?

খ. ‘এখন আর বু ার মরলণও ভয় বনই’ – কোস্ত্রি বকন বলা  লয়লছ?

স্ত্রবনু  াসলল স্ত্রবললর জলল বঢউ বলয় যালে বলল মলন  লিা।

স্বা ীনিার স্বলপ্ন জীবলনর  াস্ত্ররলয যাওয়া আনন্দ স্ত্রফলর বপলয় বু ার বয অনুভূস্ত্রি  য়, বস সম্পলকড বলা  লয়লছ,

‘এখন ওর আর বকালনা ভাবনা বনই। মরলণরও ভয় বনই।

মুস্ত্রদলযাদ্ধা শা াবুস্ত্রদ্দন স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্রর কযাম্প উস্ত্রড়লয় বদওয়ার জনয বু ালক স্ত্রনলদডশনা বদন। অল্পবয়সী বু ার এি

গুরুত্বব ও স্ত্রবপদজ্জনক একস্ত্রি কাজ স্ত্রনলয় ভয় পাওয়ািাই স্বাভাস্ত্রবক স্ত্রছল। স্ত্রকন্তু পস্ত্ররবালবর সবাইলক বচালখর

সামলন মারা বযলি বদলখ বস মৃিুযভয়লক জয় কলরলছ। নিুন কলর িার মৃিুযভয়  য় না, স্ত্রবলশে কলর বদলশর

স্বা ীনিার জনয বকালনা কালজ বিা নয়ই- আললাচয অাংলশর িার বস অনুভূস্ত্রিই বযদ  য়।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর বরাস্ত্র ঙ্গালদর আেমলনর স্ত্রদকস্ত্রি ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বকান ঘিনালক স্ত্রনলদডশ কলর? বযাখযা
কলরা।

উদ্দীপলকর বরাস্ত্র ঙ্গা আেমলনর স্ত্রদকস্ত্রি ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর গ্রামবাসীর ঘরবাস্ত্রড় বছলড় পালালনার ঘিনালক

স্ত্রনলদডশ কলর।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর স্ত্রমস্ত্রলিাস্ত্ররলদর িান্ডব-যলজ্ঞ ভীি  লয় গ্রালমর অলনক মানুে ঘরবাস্ত্রড় বছলড় পালালি

োলক। বনালক বুয়া, বৃদ্ধ  স্ত্ররকাকু ও রাস্ত্রন বসিবাস্ত্রড় বফলল পাস্ত্রললয় যায় স্ত্রনজ জীবন রোলেড।

উদ্দীপলক বরাস্ত্র ঙ্গারা স্ত্রনজ জীবন রোলেড বাাংলালদলশ আেমন কলর। স্ত্রনযডািন- স্ত্রনপীড়লনর স্ত্রশকার এই সকল

মানুে সবডস্ব  াস্ত্ররলয় স্ত্রনিঃস্ব  লয় জীবন বাাঁচালনার আশ্রয় বনয় বাাংলালদলশ। বৃদ্ধা মালক মাোয় কলর এক বলাক

পাস্ত্রললয় আলস। জীবন বাাঁচালনার এমন অলনক হৃদয়স্ত্রবদারক দৃশয বচালখ পলড়। ববডরিার স্ত্রশকার  লয় সা ারণ

মানুলের জীবন স্ত্রবপন্ন  লয় ওলঠ।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস মুস্ত্রদযুদ্ধকালীন পাস্ত্রকস্তাস্ত্রন বাস্ত্র নীর নৃশাংসিা,  িযাকান্ড ও র্ধ্াংসযলজ্ঞর এমন স্ত্রচত্রই

আমরা বদখলি পাই। িালদর ববডর অিযাচালর স্ত্রনিঃস্ব মানুে সবস্ত্রকছু বছলড় জীবন বাাঁচালি পাস্ত্রললয় যায়।

িাই বলা যায়, উদ্দীপলকর বরাস্ত্র ঙ্গালদর আেমলনর স্ত্রদকস্ত্রি ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর গ্রামবাসীর জীবন রোলেড

পালালনা করূণ ঘিনালক স্ত্রনলদডশ কলর।

ঘ. “উদ্দীপলকর সুমন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু াু্র স্ত্রবপরীি তবস্ত্রশষ্টযলক  ারণ কলর আলছ”- মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ
কলরা।

“উদ্দীপলকর সুমন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার স্ত্রবপরীি তবস্ত্রশষ্টযলক  ারণ কলর আলছ”- মন্তবযস্ত্রি যোেড।

‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালস  ানাদার বাস্ত্র নীর নৃশাংসিার ভলয় এলদলশর সা ারণ মানুে িালদর ঘরবাস্ত্রড় বছলড়

পালালি শুরু কলর। বনালক বুয়া,  স্ত্ররকাকু, রাস্ত্রন সবার বভিলর প্রাণ  ারালনার আিঙ্ক তিস্ত্রর  ওয়ার স্ত্রভলিমাস্ত্রি

বছলড় িারা পাস্ত্রললয় যায়। বু ালক সবাই পালালি বলল। স্ত্রকন্তু বস পালালি চায় না। কারণ পাস্ত্রকস্তাস্ত্রনলদর

অিযাচার বদলখ িার মলন প্রস্ত্রিলশাল র আগুন জ্বলল উলঠলছ। িাই সবাই যখন প্রাণ বাাঁচালি গ্রাম বছলড় পাস্ত্রললয়

বেলছ, িখন বস ঘুলর দাাঁস্ত্রড়লয়লছ প্রস্ত্রিলশা গ্র ণ করার জনয।

উদ্দীপলক সুমলনর মল য বু ার স্ত্রবপরীি তবস্ত্রশষ্টয লে করা যায়। অনয সবার মলিা বসও স্ত্রজস্ত্রনসপত্র বোছোছ

বশলে পালালনার প্রস্তুস্ত্রি স্ত্রনলে। ভীিু চস্ত্ররলত্রর অস্ত্র কারী সুমন দাঙ্গা- াঙ্গামার ভলয় বদশিযাে করলি আগ্র ী।

স্ত্রকন্তু আললাচয উপনযালস বু া বসখালন সা স্ত্রসকিার পস্ত্ররচয় স্ত্রদলয়লছ।

উস্ত্রিস্ত্রখি আললাচনা বেলক প্রিীয়মান  য় বয, উপনযালস বু া বয মলনাভস্ত্রঙ্গ বদস্ত্রখলয়লছ িালি বদলশর প্রস্ত্রি

ভাললাবাসাই প্রকাশ বপলয়লছ। স্ত্রকন্তু অনযস্ত্রদলক সুমন ভীিু দুবডল মানস্ত্রসকিার পস্ত্ররচয় স্ত্রদলয় বদশিযাে করলি

বচলয়লছ। িাই বলা যায়, “উদ্দীপলক সুমন ‘কাকিাড়ুয়া’ উপনযালসর বু ার স্ত্রবপরীি তবস্ত্রশষ্টযলক  ারণ কলর

আলছ” – মন্তবযস্ত্রি যোেড।
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বাস-ট্রালকর মুলখামুস্ত্রখ সাংঘলেড আ ি মানুলেরা আ াজাস্ত্রর করলছ। স্ত্রকন্তু স্ত্রকছু বলাক স ায়িা না কলর
লুিপাি শুরু কলর। বালসর যাত্রী বসস্ত্রলম আ ি না  ললও এ পস্ত্ররস্ত্রস্থস্ত্রি বদলখ ঘাবলড় যায়। িখন সৎ পুস্ত্রলশ
অস্ত্রফসার সুমন এলস আ িলদর উদ্ধার কলর  াসপািালল ভস্ত্রিড কলরন এবাং িার পরামলশড গ্রালমর স্ত্রকছু
যুবক লুিপালির স্ত্রবরুলদ্ধ প্রস্ত্রিলরা েলড় বিালল। স্ত্রকন্তু ভয় কালি না বসস্ত্রললমর।

বস্ত্র পীর

[বস্ত্ররশাল ববার্ড-২০১৯ ]

ক. বস্ত্র পীলরর বাস্ত্রড় বকান বজলায়?

খ. “বদ বলালকরা বিামালক স্ত্রেলল খালে”- কোস্ত্রি বকন বলা  লয়লছ? বুস্ত্রিলয় বললখা।

ে. উদ্দীপলকর পুস্ত্রলশ অস্ত্রফসালরর ভূস্ত্রমকা ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর সলঙ্গ কীভালব সাদৃশযপূণড? বযাখযা 

কলরা।

ঘ. “তবস্ত্রশষ্টযেি স্ত্রদক বেলক উদ্দীপলকর বসস্ত্রলম ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার স্ত্রবপরীি” – মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ 

কলরা।

ক. বস্ত্র পীলরর বাস্ত্রড় বকান বজলায়?

খ. “বদ বলালকরা বিামালক স্ত্রেলল খালে”- কোস্ত্রি বকন বলা  লয়লছ? বুস্ত্রিলয় বললখা।

বস্ত্র পীলরর বাস্ত্রড় সুনামেে বজলায়।

িাল রা বর্মরার ঘালি োকা অবস্থায় কস্ত্রিপয় খারাপ বলাক িার স্ত্রদলক কুনজর স্ত্রদস্ত্রেল বলল বখালদজা প্রলশ্নাদ
উস্ত্রদস্ত্রি কলরলছন।
িাল রা বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয় বর্মরার ঘালি এলস উপস্ত্রস্থি  য়। িালক একা বপলয় বদললালকরা ঠাট্টা-মশকরা

শুরু কলর এবাং িার স্ত্রদলক খারাপ নজর বদয়। বখালদজালক িার চাকর এই খবর বদয়। িখন বখালদজা

িাল রালক আশ্রয় বদন এবাং একা এভালব পাস্ত্রললয় আসািা বয ববাকাস্ত্রম িা ববািালি স্ত্রেলয় প্রলশ্নাদ উস্ত্রদস্ত্রি

কলরন।

উত্তর 
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ে. উদ্দীপলকর পুস্ত্রলশ অস্ত্রফসালরর ভূস্ত্রমকা ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর সলঙ্গ কীভালব সাদৃশযপূণড? বযাখযা 
কলরা।
উদ্দীপলকর পুস্ত্রলশ অস্ত্রফসালরর ভূস্ত্রমকা ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর সলঙ্গ মানবিা প্রদশডলনর স্ত্রদক বেলক
সাদৃশযপূণড।
ওপলরর পুস্ত্রলশ অস্ত্রফসার একজন মানবিাবাদী দরস্ত্রদ বযস্ত্রদত্ব। স্ত্রিস্ত্রন দুঘডিনায় পস্ত্রিি অস ায় মানুেগুললার পালশ

স লযাস্ত্রেিার  াি বাস্ত্রড়লয় স্ত্রদলয়লছন। মানুলের অস ায়লত্বর সুলযালে স্ত্রকছু স্বােডালিেী বলাক যখন সবডস্ব লুলি

স্ত্রনস্ত্রেল স্ত্রিস্ত্রন িখন গ্রালমর যুবকলদর স্ত্রনলয় প্রস্ত্রিলরা েলড় বিাললন। দুঘডিনায় আ ি মানুেলদর উদ্ধার কলর

স্ত্রিস্ত্রন  াসপািালল ভস্ত্রিড করান।

পুস্ত্রলশ অস্ত্রফসালরর মানবিা প্রদশডন ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর  ালিম আস্ত্রলর মানবিা প্রদশডলনর সলঙ্গ সাংেস্ত্রিপূণড।

 ালিম আস্ত্রলও িাল রার স্ত্রবপলদ পালশ এলস দাাঁড়ায়। জীবন সাংকলি অবিীণড িাল রালক বজরায় আশ্রয় স্ত্রদলয়

স্ত্রিস্ত্রনও মানবিার পস্ত্ররচয় বদন। অনযোয় বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয় আসা বাস্ত্রলকা িাল রালক জীবন স্ত্রনলয় সমসযায়

পড়লি  লিা। বজরায় আস্ত্রশ্রি  লয়ই িাল রা বস্ত্র পীর বেলক মুস্ত্রদ বপলি সেম  লয়স্ত্রছল।

ঘ. “তবস্ত্রশষ্টযেি স্ত্রদক বেলক উদ্দীপলকর বসস্ত্রলম ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রার স্ত্রবপরীি” – মন্তবযস্ত্রি স্ত্রবলেেণ কলরা।

তবস্ত্রশষ্টযেি স্ত্রদক বেলক উদ্দীপলকর বসস্ত্রলম ভীিু, পোন্তলর ‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রা দৃঢ়লচিা সা সী ও িার
স্ত্রবপরীি।
উদ্দীপলকর বসস্ত্রলম একজন সা স ীন ভীিু তবস্ত্রশলষ্টযর মানুে। িার মলনাবল বনই বলললই চলল। দুঘডিনায় আ ি
না  লয়ও বস ঘাবলড় স্ত্রেলয়লছ। িার উস্ত্রচি স্ত্রছল যারা আ ি  লয়লছ িালদর সা ালযয স্ত্রনলজলক স্ত্রনলয়াস্ত্রজি করা।
লুিপািকারী স্বােডপর বলাকলদর স্ত্রবরুলদ্ধও বস সা সী  লয় উঠলি পালরস্ত্রন। মানবদরস্ত্রদ সা সী পুস্ত্রলশ সদলসযর
ভূস্ত্রমকা বদলখও িার ভয় কালি না।
‘বস্ত্র পীর’ নািলকর িাল রা দৃঢ়লচিা, সা সী তবস্ত্রশলষ্টযর অস্ত্র কারী এক চস্ত্ররত্র। বস সমালজর অনযায়, অস্ত্রনয়ম ও
কুসাংস্কালরর স্ত্রবরুলদ্ধ প্রস্ত্রিবাদী স্ত্রনভডীক চস্ত্ররত্র। বাবা ও সৎমালয়র পীলরর প্রস্ত্রি অধিভস্ত্রদ িালক স্পশড কলরস্ত্রন।
িার মিামি উলপো কলর পীলরর সালে স্ত্রবলয় বদওয়া বস বমলন বনয়স্ত্রন। প্রস্ত্রিবাদ কলর বাস্ত্রড় বেলক পাস্ত্রললয়লছ।
 ালিম আস্ত্রলর বজরায় আশ্রয় স্ত্রনলয় স্ত্রনলজলক রো কলরলছ। বসখালনও বস্ত্র পীলরর বশযিা স্বীকার কলর
জীবনসলচিন িাল রা অনড় মলনাবল বজায় বরলখলছ। বস বস্ত্র পীলরর ভলয় কাবু  লয় বভলে পলড়স্ত্রন, ঘাবলড়ও
যায়স্ত্রন। বরাং িার দৃঢ়িা বস্ত্র পীরলক ভাস্ত্রবলয় িুলললছ।
িাল রার দৃঢ়িা ও সা স প্রিযে কলরই জস্ত্রমদারপুত্র  ালশম আস্ত্রল িালক সা াযয কলরলছ।  ালশম িাল রালক
স্ত্রনলয় বজরা বেলক পাস্ত্রললয়লছ। ফলল সা স ও অনড় মলনাবল িাল রার জীবন সাংকি বেলক উত্তরলণ স ায়ক
 লয়লছ। উদ্দীপলকর বসস্ত্রলম িাল রার মলিা সা সী  লি পালরস্ত্রন। বস বশে অবস্ত্র ভলয় কাবু স্ত্রছল বলল িালক
িাল রার স্ত্রবপরীি তবস্ত্রশলষ্টযর স্ত্র লসলব প্রিীয়মান  লয়লছ।


