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‘আসমানিদের বেখদে যনে বোমরা সদব চাও ,
রনিমুনিদির ব াট্ট বানি রসুলপুদর যাও।

বানি বো িয় পানখর বাসা বেন্না পাোর  ানি,
একটুখানি বৃনি িদলই গনিদয় পদি পানি।
একটুখানি িাওয়া নেদল ঘর িিবি কদর,
োনর েদল আসমানিরা থাদক ব র ধদর।

বপটনট পুদর পায়িা বখদে ,বুদকর ক’খাি িাি,
সাক্ষী নেদে অিািাদর ক’নেি বগদ োর।

উদপনক্ষে শনির উদবাধি

DHAKA BOARD

ক. ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় বকাি পানখর র্াক অকলযাণকর ?

খ. ‘‘ বমাসলমািদের আিঙ বেনখদে িাই ’’- ‘পনিজিিী’ কনবোয় মা একথা বদলদ ি বকি ? 

গ. উিীপদকর োদবর ‘ পনিজিিী ’ কনবোর সােৃদশযর নেকনট বযাখযা কর।

ঘ. ‘‘ উিীপকনট ‘ পনিজিিী ’ কনবোর সমগ্র োব ধারি করদে পাদরনি ’’ – মন্তবযনট মুলযায়ি কর ।

উত্তর

ক. ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় বকাি পানখর র্াক অকলযাণকর ?

'উদপনক্ষে শনির উদবাধি’ এ প্রবন্ধকাদরর ‘সামযবােী মািনসকো’ ফুদট উদছদ ।

খ. ‘‘ বমাসলমািদের আিঙ বেনখদে িাই ’’- ‘পনিজিিী’ কনবোয় মা একথা বদলদ ি বকি ? 

‘‘ বমাসলমািদের আিঙ বেনখদে িাই ’’ – কথানট মা ব দলর আবোর রক্ষা করদে িা পারার জিয ধমডীয়
েৃনিদকাণ বথদক বদলদ ি ।

বাঙালী মুসলমাি পনরবাদর নবনেন্ন ধমডীয় অিুশাসি নবেযমাি । নিদজর অোদবর নবষয়নট মা এনিদয় যাওয়ার
জিয ধদমডর কথা বদলদ ি। কারণ অোদবর সাংসাদর মা ব দলর ব াট ব াট আবোরও রক্ষা করদে পাদরিনি ।
একবার বমলার সময় পুেুল বকিার জিয ব দল মাদয়র কাদ বায়িা ধদরন ল । েখি মা ো নকদি নেদে
পাদরিনি । োই নেনি ব দলদক সান্ত্বিা বেয়ার জিয ধদমডর কথা বদলদ ি বয বমাসলমািদের আিঙ বেখদে
িাই ।
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গ. উিীপদকর োদবর ‘ পনিজিিী ’ কনবোর সােৃদশযর বযাখযা কর।

উিীপদকর সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর সােৃদশযর নেকনট িদলা োনরদ্রপীনরে মািুদষর জীবিনচত্র ।

‘ পনিজিিী ’ কনবোয় কনব জসীমউিীি এক েনরদ্র পনিমাদয়র কিময় জীবদির বণডিা নেদয়দ ি। েনরদ্র

মাদয়র আেদরর একমাত্র সন্তািনট অসুস্থ। োর জিয মা ঔষধ-পথয বজাগাি করদে পাদরি িা । এমিনক

ব দলর আরদঙ যাওয়ার আবোরও নেনি পূরণ করদে পাদরিনি। উিীপদকও নছক এমিই েনরদ্রোর  নব

স্পি িদয় উদছদ । বেন্নাপাোর  াউনি বেওয়া কুদি ঘদর আসমানিদের বাস। িা বখদে বপদয়

আসমানির বুদকর িাি ববনরদয় পদিদ । নেদির পর নেি রনিমুনিদির বানির বলাকজি বপটেদর বখদে পায়

িা। বেন্নাপাোয়  াওয়া ঘর নেদয় বৃনির পানি গনিদয় পদি। উিীপদকর আসমানি ও ‘ পনিজিিী ’

কনবোর জিিী উেদয়রই জীবি েনরদ্রোর অনেশাদপ জজডনরে। োরা উেদয়ই োনরদদ্রর নবরুদে লিাই কদর

ববেঁদচ আদ । উিীপদকর সাদথ আদলাচয কনবোর সােৃদশযর নেকনট িলও োনরদ্রপীনিে জীবিনচত্র ।

োনরদ্র মািবজীবদি অনেশাপস্বরূপ । োনরদ্রোর কারদণ মািুষ োর বমৌনলক চানিোগুদলা পূরদণ বযাথড িয় ।

এর ফদল খােয ও নচনকৎসার মদো গুরুত্বপূণড নবষয় বথদকও মািুষ বনিে থাদক । োনরদ্রযোর কারদণ

মািুদষর জীবদি অন্ধকার বিদম আদস ।

ঘ. ‘‘ উিীপকনট ‘ পনিজিিী ’ কনবোর সমগ্র োব ধারি করদে পাদরনি ’’ – মন্তবযনট মুলযায়ি কর ।

‘‘ উিীপকনট ‘ পনিজিিী ’ কনবোর সমগ্র োব ধারি করদে পাদরনি ’’ – মন্তবযনট যথাথড।

‘ পনিজিিী ’ কনবোয় কনব বরাগাক্রান্ত পুদত্রর নশয়দর বদস রাে জাগা এক মাদয়র মিঃকি েুদল ধদরদ ি ।
মাদয়র মদি পুত্র িারাদিার শঙ্কা বারবার বজদগ উদছদ । েনরদ্র মা অসুস্থ পুদত্রর সাধযমে বসবা কদরি ।
মসনজদে বমামবানে এবাং েরগায় োি মািে কদরি । অপেযদেদির অনিবাযড আকষডণই এই কনবোর মূল
নবষয় । আর উিীপদক বকবল োনরদ্রনিি জীবদির যন্ত্রণাই ফুদট উদছদ । এখাদি অোদবর কারদণ
আসমানিদের জীবদির করুি অবস্থা প্রনেফনলে িদয়দ ,যা আদলাচয কনবোর একনট নেক।
‘ পনিজিিী ’ কনবোয় এক পনিমাদয়র োনরদ্রনিি জীবদির বয নেকনট প্রনেফনলে িদয়দ ো উিীপদকও
প্রনেফনলে িদয়দ , উেয় বক্ষদত্রই োদের জীবি েুদেডাগ ফুদট উদছদ । েদব ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় এই
োনরদ্রয  ানপদয় সন্তাদির প্রনে বেি-োলবাসাই প্রধাি িদয় উদছদ । এনেক নবচাদর োই বলা যায় , প্রদনাি
মন্তবযনট যথাথড ।

সন্তাদির প্রনে মাদয়র োলবাসা নচরন্তি। সন্তাদির নবপ্পে আশঙ্কায় মাদয়র মি অনস্থর িদয় উদছ । এই কি
আর ববদি যায় মা যখি অোদবর কারদণ োর সন্তাদির নচনকৎসা করদে পাদরি িা ।



বাাংলা ১ম পত্র – চট্টগ্রাম ববার্ড - ২০২০

বনশদরর মা অসুস্থ বনশরদক শিদরর িানম িাসপাোদল নচনকৎসা করাদেি। উন্নে নচনকৎসা বসবা বপদয়ও
িািা আশঙ্কায় োর মি অনস্থর। নেনি িফল িামাজ আোয় কদর ব দলর জিয বোয়া কদরি, মাজাদর মািে
কদরি।

পনিজিিী

ক. বকাথা বথদক পচা পাোর ঘ্রাণ আসদ ?

খ. মা িামাদজর ঘদর বমামবানে আর েরগায় োি মাদিি বকি ? বুনিদয় বলখ ।

গ. উিীপদকর বনশদরর মাদয়র সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর নশশুনটর মাদয়র ববসােৃশয বযাখযা কর।

ঘ. ‘‘ উিীপদকর বনশদরর মা ও ‘ পনিজিিী ’ কনবোর অসুস্থ নশশুনটর মাদয়র মদধয নক ু পাথডকয থাকদলও

োরা শাশ্বে মাদয়রই প্রনেেনব ’’। - উনিনট নবদেষণ কর।

উত্তর

ক. বকাথা বথদক পচা পাোর ঘ্রাণ আসদ ?

এেঁদো বর্াবা বথদক পচা পাোর ঘ্রাণ আসদ ।

খ. মা িামাদজর ঘদর বমামবানে আর েরগায় োি মাদিি বকি ? বুনিদয় বলখ ।

মা োর অসুস্থ সন্তাদির বরাগমুনির জিয িামদজর ঘদর বমামবানে আর েরগায় োি মাদিি।

‘ পনিজিিী ’ কনবোয় এক েনরদ্র মাদয়র প্রািনপ্রয় সন্তাদির অসুস্থো এবাং োর মৃেুযর আশাংকা প্রকাশ

বপদয়দ । ধীদর ধীদর ব দলনটর জীবিপ্রেীপ নিদে আসদ । োনরদদ্রর কারদণ োদলা নচনকৎসার কথা বো েুদরর

কথা, নপ্রয় সন্তাদির পদথযর বযবস্থাও নেনি করদে পাদরিনি। সীমািীি োনরদ্রয োদক গ্রাস কদরদ । রুগ্ন

সন্তাদির নশয়দর বদস েুঃনখিী মা কে নক ুই িা োদবি। অসিায় মা বিই নিরুপায়। গ্রাদমর নিরক্ষর মা

নবস্বাস কদরি মািে করদল পুদত্রর বরাগমুনি ঘটদব। োই নেনি মসনজদে বমামবানে ও েরগায় োি মািে

কদরি।

CHITTAGONG BOARD

চট্টগ্রাম ববার্ড-২০২০
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গ. উিীপদকর বনশদরর মাদয়র সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর নশশুনটর মাদয়র ববসােৃশয বযাখযা কর।

উিীপদকর বনশদরর মাদয়র সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর নশশুনটর মাদয়র ববসােৃশয িদলা আনথডক অবস্থার।

‘‘ পনিজিিী ’’ কনবোয় অসুস্থ ব দলদক নঘদর পনিমাদয়র উৎকণ্ঠা েুদল ধরা িদয়দ । েনরদ্র মাদয়র সন্তাি

েীষণ অসুস্থ । োর অবস্থা ক্রদমই সনিি িদয় পিদ । অথচ মা টাকার অোদব ব দলর নচনকৎসা করাদে

পারদ ি িা। সন্তাদির জিয নেনি ওষুধ-পথয বকাদিা নক ুরই বযাবস্থা করদে পাদরিনি। যার ফদল ক্ষদণ ক্ষদণ

োর মি িািাকার কদর ওদছ। অিযনেদক উিীপদকর বনশদরর মাদয়র আনথডক অবস্থা োদলা । টাকার অোব

বিই বদল শিদরর িামী িাসপাোদল সন্তাদির নচনকৎসা করাদেি। েবুও সন্তাদির জিয নেনি অনস্থর। োই

আমরা বলদে পানর বয, উিীপদকর বনশদরর মাদয়র সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর নশশুনটর মাদয়র ববসােৃশয

িদলা আনথডক অবস্থার।

সন্তাদির প্রনে মাদয়র বেি-োলবাসার অন্ত বিই। মা নিদজর জীবদির বচদয়ও সন্তািদক ববনশ োদলাবাদসি।

সন্তাদির সুখ েুঃখই োর নচন্তা। সন্তাি অসুস্থ িদল মাদয়র নচন্তার সীমা থাদক িা। নেি-রাে বজদগ সন্তাদির

বসবা কদরি।

ঘ. ‘‘ উিীপদকর বনশদরর মা ও ‘ পনিজিিী ’ কনবোর অসুস্থ নশশুনটর মাদয়র মদধয নক ু পাথডকয থাকদলও
োরা শাশ্বে মাদয়রই প্রনেেনব ’’। - উনিনট নবদেষণ কর।

‘‘ উিীপদকর বনশদরর মা ও ‘ পনিজিিী ’ কনবোর অসুস্থ নশশুনটর মাদয়র মদধয নক ু পাথডকয থাকদলও

োরা শাশ্বে মাদয়রই প্রনেেনব ’’। - উনিনট যথাথড ।

মাদয়র কাদ সব সন্তািই সমাি। বেি মমোর বক্ষদত্র সব মা-ই সমাি। োদের প্রদেযদকরই নিজ নিজ

সন্তাদির জিয অিুেুনের অনেন্ন । োর প্রদেযদকই নিজ নিজ সন্তাদির মিদলর জিয বযানেবযাস্ত থাদকি। সন্তাি

অসুস্থ িদয় পিদল সব মাদয়র মিই শনঙ্কে িদয় ওদছ।

উিীপদক স্বেল পনরবাদরর এক সন্তাি বনশরদক উন্নে নচনকৎসার জিয িাসপাোদল েরনে করার কথা বলা

িদয়দ । যার বসবার জিয বলাদকর অোব বিই, অোব বিই ওষুধ-পদথযর । এসদবর মদধয সন্তাদির সুস্থোর

আশা ও আশঙ্কায় মাদয়র নচরন্তি রূপনট প্রকাশ বপদয়দ । ঐ সন্তাদির মা িফল িামাজ আোয় কদরদ ি।

ব দলর জিয বমািাজাে কদরদ ি। োর মদি িািা আশঙ্কা বেখা নেদয়দ । উিীপদকর মাদয়র এই নচরন্তি

রূপনট ‘ পনিজিিী ’ কনবোয়ও প্রনেফনলে।
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অসুস্থ সন্তাদির জিয মাদয়র বেি-মমো ও বযকুলোর সদি নবষয়নট সােৃশযপূণড। পনিজিিী সন্তাদির জিয

উন্নে নচনকৎসার বযবস্থা িা করদে পারদলও সন্তািদক সুস্থ করদে োর বচিার ত্রুনট বিই। নেনিও সন্তাদির

বরাগমুনির জিয েরগায় োি এবাং িামাদজর ঘদর বমামবানে মািে কদরি। অসুস্থ সন্তাদির নশয়দর সারা রাে

বজদগ থাদকি।

উিীপদকর বনশদরর মাদয়র সদি ‘ পনিজিিী ’ কনবোর জিিীর আনথডক অবস্থার পাথডকয রদয়দ । এ পাথডদকযর

বাইদর মাদয়র নচরন্তি রূপনট উেদয়র মদধযই প্রকাশ বপদয়দ । েুজদির মদধযই সন্তাদির জিয োলবাসা ও

বেি-মমো একই । উেদয়রই সন্তাদির বরাগ নিদয় শনঙ্কে। োই বলা যায়, প্রদনাি উনিনট যথাথড।
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অকাদল স্বামী নবদয়াদগর পর একমাত্র সন্তাি আনবরদক আফদরাজা যদক্ষর ধদির মদো আগদল রাদখ।
আনবরও বযি পািার ব দলদের স্বদঘানষে সেডার। সারানেি ঘুনি উিাদিা, িেী-পুকুদর োপাোনপ, বদি-বাোদি
পানখর বাসার বখােঁজ – এইসদব বমদে থাদক। একনেি বনু্ধদের সাদথ বখলদে নগদয় মাথায় আঘাে পায় এবাং
সমসযানট ধীদর ধীদর প্রকট আকার ধারি কদর। ব দলর সুস্থোর জিয আফদরাজা র্ািার, কনবরাজ- বি বি
িাসপাোল নক ুই বাে রাদখিনি। োর একটাই চাওয়া- োর ব দল সুস্থ িদয় উছুক, সুস্থোদব বােঁচুক।

পনিজিিী

ক. ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় সাে-িনর নশকা েদর কী রাখার কথা বলা িদয়দ ?

খ. ‘‘ সমু্মদখ োর বঘার কুজ্ঝনট মিাকাল রাে পাো ’’- বলদে নক বুিাদিা িদয়দ ? 

গ. উিীপদকর আনবদরর সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর ব দলর সােৃশযপূণড নেকনট বযাখযা কর।

ঘ. ‘‘ উিীপদকর আফদরাজা পনিজিিীর নচরন্তি রূপনটই ধারণ কদরদ – উত্তদরর স্বপদক্ষ যুনি োও।

উত্তর

ক. ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় সাে-িনর নশকা েদর কী রাখার কথা বলা িদয়দ ?

‘ পনিজিিী ’ কনবোয় সাে-িনর নশকা েদর ঢযাদপর বমায়া রাখার কথা বলা িদয়দ ।

খ. ‘‘ সমু্মদখ োর বঘার কুজ্ঝনট মিাকাল রাে পাো ’’- বলদে নক বুিাদিা িদয়দ ?

‘‘ সমু্মদখ োর বঘার কুজ্ঝনট মিাকাল রাে পাো ’’- চরণনটর মাধযদম রুগ্ন ব দলর নশয়দর বদস থাকা মাদয়র

মদির আেনঙ্কে অবস্থা ববািাদিা িদয়দ ।

‘ পনিজিিী ’ কনবোয় অসিায় েনরদ্র এক মাদয়র নচত্র প্রকানশে িদয়দ । ব দলর নশয়দর বদস মা একা রাে

জাদগ এবাং ব দলর িািা আবোদরর কথা োদব। রাে বািার সদি সদি মাদয়র মদি আশঙ্কাও ববদি চদল।

অসুস্থ ব দলর কখি কী িয় ো নিদয় বস শনঙ্কে। রাদের আেঁধার, নিবু নিবু প্রেীপ, অসুস্থ ব দলর নশয়দর বদস

রাে জাগা মা- সবনমনলদয় এক নবেীনষকাময় পনরদবশ। এ েুরবস্থায় সন্তাি িারাদিার আশঙ্কা মাদক স্বনস্ত

নেদেিা। োর একমাত্র বুদকর ধি িানরদয় যাওয়ার েুনিন্তা বযি োর কাদ েুনবডষি ববেিা। আর মাদয়র এই

অিুেুনেই আদলাচয উনিদে প্রকাশ বপদয়দ ।

JESSORE BOARD

চট্টগ্রাম ববার্ড-২০২০
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গ. উিীপদকর আনবদরর সাদথ ‘ পনিজিিী ’ কনবোর ব দলর সােৃশযপূণড নেকনট বযাখযা কর।

েুরন্তপিা ও অসুস্থ অবস্থার নেক বথদক উিীপদকর আনবদরর সদি ‘ পনিজিিীর ’ কনবোর ব দলনটর সােৃশয

আদ ।
পনিপ্রকৃনের বকাদল যাদের ববদি ওছা োরা স্বাোবেই িয় েুরন্ত ও বন্ধিিীি। োরা বযি িনরণ নশশুর মে

স্বাধীিোদব চলা-বফরা করদে োদলাবাদস। বকাদিা শাসি-বারণ োরা মািদে চায়িা। পনিপ্রকৃনের আিাদচ-

কািাদচ োদের অবাধ নবচরণ োদের চনরদত্রর অিযেম ববনশষ্ঠ্য।

উিীপদকর আনবর প্রচণ্ড েুরন্ত ও চিল। সারানেি ঘুনি উিাদিা, িেী-পুকুদর োপাোনপ, বদি-বাোদি পানখর

বাসার বখােঁজ – এইসদব বযাস্তথা বক। একনেি এই েুরন্ত ব দলনে মাথায় আঘাে বপদয় অসুস্থ িদয় পদি। ‘

পনিজিিী ’ কনবোয়ও পনিমাদয়র বখাকা োরুি চিল।

বসও বি-হুদিার, বখলাধুলা কদর নেি কাটায়। পানখর বাচ্চা বখােঁজা, ববেবদি নগদয় ববথুল সাংগ্রি োর

নিেযনেদির কাজ । বসও একসময় জ্বদর পদি শযযাশায়ী িয়। োই বলা যায় বয েুরন্তপিা ও অসুস্থোর নেক

নেদয় উেদয়র সােৃশয আদ ।

ঘ. ‘‘ উিীপদকর আফদরাজা পনিজিিীর নচরন্তি রূপনটই ধারণ কদরদ – উত্তদরর স্বপদক্ষ যুনি োও।

উিীপদকর আফদরাজা পনিজিিীর নচরন্তি রূপনটই ধারণ কদরদ – মন্তবযনট যথাথড ।

পৃনথবীদে সন্তাদির জিয বাবা-মা সবধরদির েযাগ স্বীকার করদে প্রস্তুে থাদকি। এমিনক নিদজদের প্রাদির

নবনিমদয় িদলও বাবা-মা সন্তাদির মিল কামিা কদরি। পৃনথবীদে সন্তািই োদের ববেঁদচ থাকার অবলম্বি।

উিীপদক আফদরাজা স্বামীর মৃেুযর পর সন্তািদক আেঁকদি ধদর ববেঁদচ থাদক। নকন্তু েুরন্ত ও চিল ব দলনট

একসময় মাথায় আঘাে বপদল নেনি পাগলপ্রায় িদয় যাি। র্ািার, কনবরাজ, িাসপাোল নক ুই বাে

রাদখিনি নেনি। নেনি বচদয়দ ি োর সন্তাি সুস্থ িদয় সুন্দরোদব ববেঁদচ থাকুক। ‘ পনিজিিী ’ কনবোর

জিিীও সন্তািদক সমস্ত সত্তা বারা আগদল রাখদে চাি। নেনিও অসুস্থ সন্তািদক োদলা কদর েুলদে সদবডাচ্চ

বচিা কদরি। িামাদজর ঘদর বমামবানে, েরগায় োি মািে কদরি।

পনিজিিী কনবোর মা োর সকল মমো বঢদল নেদয় সন্তািদক সুস্থ কদর েুলদে চাি। কনবরাদজর িািফুেঁক,

েরগায় োি মাদি সন্তাদির মিল কামিায়। উিীপদকর আফদরাজাও সন্তাদির জিয উনবগ্ন, বসও সন্তাদির

জিয মিলকামিা কদরদ ি। োর মদধয পনিজিিীর সন্তািবাৎসদলযর নচরন্তি রূপনট প্রকাশ বপদয়দ ।

সুেরাাং বলা যায়, প্রদনাি মন্তবযনট যথাথড ও যুনিযুি ।
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অিিা বর্িু জ্বদর আক্রান্ত িদল শনরফা খািম একমাত্র বমদয়র জিয খুবই নচনন্তে িদয় পদিি। নেনি োিাোনি
োর বমদয়দক ঢাকার ইউিাইদটর্ িাসপাোদল েনেড করাি। বর্িু জ্বদর আক্রান্ত িদয় কদয়কজি নশশু মারা বগদল
মাদয়র েুনিন্তা আদরা ববদি যায়। নেনি বমদয়র বরাগমুনির জিয িফল বরাজা, িামাজ মািে কদরি । বমদয়র
বরাগসজ্জার পাদশ বদস সারাক্ষি আিািদক র্াদকি । খবর বপদয় আত্মীয়-স্বজি আদস অিিাদক বেখদে ।
োদের বেয়া ফলমূল আর জুদস েদর যায় িাসপাোদলর বকনবদির বটনবল।

পনিজিিী

ক. ‘ পনিজিিী ’ কনবোর মূলকথা কী ?

খ, নবরিী মাদয়র এদকলা পরাণ বোদল বকি ?

গ. উিীপদকর অিিাদক ইউিাইদটর্ িাসপাোদল েনেডর সদি ‘ পনিজিিী ’ কনবোর ববসােৃশয কী ? বযাখযা

কর।

ঘ. উিীপদকর শনরফা খািম নক পনিজিিীর যথাথড প্রনেনিনধ ? বোমার মদের পদক্ষ যুনি োও।

উত্তর

ক. ‘ পনিজিিী ’ কনবোর মূলকথা কী ?

‘ পনিজিিী ’ কনবোর মূলকথা অপেয বেদির অনিবাযড আকষডণ ।

খ, নবরিী মাদয়র এদকলা পরাণ বোদল বকি ?

‘ নবরিী মাদয়র এদকলা পরাণ বোদল ’ – কথানট বারা অসুস্থ ব দলর জিয েুনিন্তাগ্রস্থ মাদয়র বযাকুলো

ববািাদিা িদয়দ ।

মাদয়র কাদ সন্তাি পৃনথবীর বেষ্ঠ্ সম্পে। মা সবসময় সন্তাদির মিলনচন্তায় বযাস্ত থাদকি। োই যখি সন্তাি

অসুস্থ িয় েখি মাদয়র মি েুঃদখ োরাক্রান্ত িয়। মা খাওয়া ঘুম সব েুদল নগদয় ব দলর মাথার কাদ বদস

বসবা কদরি। ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় অসুস্থ ব দলর জিয মাদয়র কি ও আশঙ্কা ফুদট উদছদ । অসুস্থ ব দলর

মাথার কাদ মা নিঘুডম বদস থাদক। অজািা আশঙ্কায় োর পরাি েুদল ওদছ । সন্তাদির যন্ত্রণায় বস কাের।

কনব প্রদনাি লাইিনট মাদয়র বযাকুল হৃেযদয়র কথাই প্রকাশ কদরদ ি।

BARISAL BOARD

বনরশাল ববার্ড-২০২০



বাাংলা ১ম পত্র – বনরশাল ববার্ড - ২০২০

গ. উিীপদকর অিিাদক ইউিাইদটর্ িাসপাোদল েনেডর সদি ‘ পনিজিিী ’ কনবোর ববসােৃশয কী ? বযাখযা কর।

উিীপদকর অিিাদক িাসপাোদল েনেডর সদি কনবোর ববসােৃশয ‘ পনিজিিী ’ কনবোয় মাদয়র োনরদদ্রযর

কারদণ অসুস্থ সন্তািদক প্রদয়াজিীয় খােয ও নচনকৎসা নেদে িা পারার নেক নেদয়।
মািুদষর বমৌনলক চানিো িদে অন্ন, বস্ত্র, নশক্ষা, নচনকৎসা ও বাসস্থাি ইেযানে লাে করা । অথচ অদিক

বক্ষদত্রই মািুষ এসব বথদক বনিে িয়।

উিীপদক নবত্তশালী পনরবাদরর সন্তািদক োনম িাসপাোদল উন্নে নচনকৎসার বযবস্থা করার কথা বলা িদয়দ ।

এখাদি অিিা বর্িু জ্বদরআক্রান্ত িদল োর মা োদক একনট আধুনিক িাসপাোদল েনেড করাি। োরপরও

োর েয় কাদট িা। পাদশ কদয়কজি নশশুদক মারা বযদে বেদখ নেনি উনবগ্ন িদয় ওদছি। আিাির কাদ 

অিিার বরাগমুনির জিয প্রাথডিা কদরি। এই নবষয়নট ‘ পনিজিিী ’ কনবোর মাদয়র সদি ববসােৃশযপূণড । ‘

পনিজিিী ’ কনবোয় মা রুগ্ন পুদত্রর নশয়দর বদস রাে জাদগ। এই কনবোয় োর মিঃকি, পুদত্রর চিলো

এবাং োনরদদ্রর কারদণ োদক প্রদয়াজিীয় খােয ও নচনকৎসা নেদে িা পারার বযাথডো প্রকাশ বপদয়দ । পুদত্রর

নশয়দর নিবু নিবু প্রেীপ, চারনেদক মশার অেযাচার, ববিার ফােঁক নেদয় শীদের নিদমল িাওয়া প্রদবশ কদর।

এখাদিও উিীপদকর সাদথ ‘ পিীজিিী ’ কনবোর পাথডকয নবেযমাি।

ঘ. উিীপদকর শনরফা খািম নক পনিজিিীর যথাথড প্রনেনিনধ ? বোমার মদের পদক্ষ যুনি োও।

িযােঁ। উিীপদকর শনরফা খািম নক পনিজিিীর যথাথড প্রনেনিনধ।

একজি মাদয়র কাদ োর সন্তাি পৃনথবীর বেষ্ঠ্ সম্পে। মা সবসময় োর সন্তাদির মিলনচন্তা কদরি।

মাদয়র কাদ সব সন্তািই সমাি। বেি-মমোর নবচাদর ধিীর েুলাদলর সন্তাি আর িেেনরদ্র সন্তাদির বকাি

পাথডকয বিই।

উিীপদকর অিিা বর্িু জ্বদর আক্রান্ত িদল োর মা োদক উন্নে নচনকৎসার জিয একনট আধুনিক

িাসপাোদল েনেড করাি। োরপরও নেনি নচন্তামুি িি। বর্িু জ্বদর আক্রান্ত কদয়কজি নশশু মারা বগদল

নেনি েুনিন্তায় পদিি। নেনি বমদয়র বরাগমুনির জিয িফল বরাজা, িামাজ মািে কদরি। োরপরও োর

অনস্থরো কদম িা, নক ুদেই নেনি শান্ত িদে পাদরি িা। উিীপদকর মাদয়র মদো ‘ পিীজিিী ’ কনবোয়

অসুস্থ সন্তাদির জিয মাদয়র বেি-মমো ও বযাকুলো ফুদট উদছদ ।

কনবোয় রুগ্ন পুদত্রর বচাদখ ঘুম আদস িা। মা োর সুস্থোর জিয মসনজদে বমামবানে ও েরগায় োি মািে

কদরি। কািাকুদয়া, হুেুম পযােঁচার র্াকদক নেনি অমিল ধ্বনি মদি কদরি। োর মদি পুত্র িারাির শঙ্কা

বজদগ ওদছ।
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‘ পনিজিিী ’ কনবোয় োনরদ্রনিি এক পনি মাদয়র সন্তাি িারাদিার আশঙ্কা প্রকাশ বপদয়দ । এই নবষয়নট

উিীপদকর মাদয়র সন্তাি িারাদিার সদি একসুদত্র গােঁথা। উিীপদকর শনরফা ও ‘ পনিজিিী ’ কনবোর মা

উেদয়র মদধযই সন্তাদির জিয উৎকণ্ঠার রূপনট অনেন্নোদব ফুদট উদছদ । এনেক বথদক উিীপদকর শনরফা ‘

পনিজিিী ’ কনবোর মাদয়র যথাথড প্রনেনিনধ।


