
পল্লীসমাজ 

১.১ শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা দুটি উপন্যায়ের ন্াম লেখ? 

উঃচররত্রহীন্ , গৃহদাহ 

১.২ শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা দুটি ল াি গয়ের ন্াম লেখ? 

উঃ ময়হশ, োেু 

২ নিচের প্রশ্নগুনির দ-ুএকটি বাচকে উত্তর লিখ 

২.১ লগাপাে েরকায়রর পায়শ বয়ে রয়মশ রক করর ে? 

উঃ লগাপাে েরকায়রর পায়শ বয়ে রয়মশ জরমদাররর রহোবপত্র লদখর ে। 

২.২  গ্রায়মর একমাত্র ভরো রক র ে? 

উঃ গ্রায়মর একয়শা রবঘার জরম িা র ে গ্রায়মর একমাত্র ভরো। 

২.৩ ‘লবাধ্ করর এই কথাই হইয়ের ে” – লকান্ কথার প্ররে ইরিে করা হয়েয় ? 

উঃ গ্রায়মর একয়শা রবয়ঘর জরমটি বায়ন্র জয়ে ডুয়ব যাওোে চারিরা গ্রায়মর জরমদার লবণীর 

কায়  এয়ে কাাঁদর ে যায়ে োরা জে বার কয়র লদবার জন্য পুকুরটি কািয়ে লদে। এখায়ন্ 

লেই রবিয়ে লবণী ও হােদার মশাই আয়োচন্া করর ে লেই ইরিে করা হয়েয় । 

২.৪ রমা আকবরয়ক লকাথাে পাহারা লদবার জন্য পাটিয়ের ে ? 

উঃ রমা আকবরয়ক বা াঁধ্ পাহারা লদবার জন্য পাটিয়ের ে। 

২.৫ ‘পাররব লন্ লকন্?’ উদ্দিষ্ট বযদ্দি লকান্ কাজটি করয়ে পারয়ব ন্া? 

উঃউদ্দিষ্ট বযদ্দি অথ থাৎ আকবর েদয়র রগয়ে রন্য়জর শরীয়রর আঘাে লদরখয়ে রয়ময়শর ন্ায়ম 

অরভয়যাগ দায়ের করয়ে পারয়ব ন্া। 

৩ নিচের প্রশ্নগুনির কচেকটি বাচকে উত্তর লিখ 

৩. ৩ কুরিজন্ কৃিক রয়ময়শর কায়  এয়ে লকাঁ য়দ পিে লকন্? 

উঃ শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ পািযাাংশ লথয়ক জান্া যাে লয গ্রায়মর চারিয়দর 

একমাত্র ভরো র ে গা াঁয়ের একয়শা রবঘা জরম। রকন্তু িান্া বৃটষ্টর ফয়ে লেই জরময়ে জে 

জয়ম গযায় । দ্রুে জে বার করার বযবস্থা ন্া করয়ে চারিরা েব থস্বান্ত হয়ে যায়ব। এই জে বার 



কয়র লদবার একমাত্র উপাে হে জরমদাররর দরিন্ রদয়কর বা াঁধ্ লকয়ি লফো। রকন্তু এই বা াঁধ্ 

োয়গাো জরমদাররর এক জো আয়  যা লথয়ক জরমদারয়দর আে হে এবাং োই বা াঁধ্ কািয়ে 

োরা চান্ ন্া। এই গভীর রবপদ লথয়ক রিা লপয়েই োরা দোেু জরমদার রয়ময়শর কায়  এয়ে 

লকাঁ য়দ পয়ির ে । 

৩.২ রয়মশ লবণীর কায়  জে বার কয়র লদবার হুকুম লদওোর জন্য অন্ুয়রাধ্ করে লকন্? 

উঃ  রয়মশ লবণীর কায়  জে বার কয়র লদবার হুকুম লদওোর জন্য অন্ুয়রাধ্ করে কারন্ 

গ্রায়মর চারিয়দর একমাত্র ভরো র ে গা াঁয়ের একয়শা রবঘা জরম ।একয়শা রবঘার জরমর ধ্ান্ 

ন্ষ্ট হয়ে লগয়ে গররব চারিরা অন্াহায়র মারা পিয়ব। 

৩.৩ লবণী জে বার করয়ে চাই রন্ লকন্? 

উঃ জরমদাররর দরিন্ রদয়কর বা াঁধ্ োয়গাো এক জো আয়  যা লথয়ক জরমদারয়দর বারি থক 

দুয়শা- রেন্য়শা িাকা আে হে। লেই বা াঁধ্ লকয়ি জে বার করয়ে লবণীর লেই িাকার মা  জয়ে 

লভয়ে যায়ব ও োর লোকোন্ হয়ব। োই রন্য়জর স্বাথ থ রিা করার জন্য লে জে বার করয়ে 

চাইরন্।  

৩.৪ ‘ ঘৃণা, েজ্জাে, ক্রয়ধ্, লিায়ভ রয়ময়শর লচাখ মুখ উত্তপ্ত হয়ে উটিে ‘- রয়ময়শর এমন্ 

অবস্থা হয়ের ে লকন্? 

উঃ  উদধ্্ৃে  উদ্দিটি শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ পািযাাংশ লথয়ক লন্ওো 

হয়েয় । 

 গ্রামবােীয়দর ফেে রিার উয়িয়শয রয়মশ লবণীর কায়  অন্ুয়রাধ্ জান্ায়ে রগয়ের ে 

যায়ে লে দরিয়ন্র বা াঁধ্ লকয়ি জে বার করার অন্ুমরে লদে। রকন্তু চারিয়দর চরম দুদথশার 

কথা লজয়ন্ও লে শুধ্ু লয বা াঁধ্ কািয়েই অস্বীকার কয়র োই ন্ে বরাং গররব চারিয়দর 

ল ািয়োয়কর বাচ্ছা বয়েও অপমান্ কয়র। রয়মশয়ক লে উপয়দশ লদে যায়ে চারিয়দর এই 

দুদথশার েুয়যায়গ রয়মশ োর স্বাথ থ পুরন্ কয়র। লবণীর এই রন্রেজ্জ, অমান্ুরিক বযবহার 

রয়ময়শর ময়ন্ ঘৃণা, েজ্জা, ক্রয়ধ্, লিায়ভর েৃটষ্ট কয়রর ে। 

৩.৫ ‘ রয়মশ রবস্ময়ে হেবুদ্দি হইো লগে” – রয়ময়শর রবস্ময়ের কারন্ রক র ে? 

উঃ উদ্ধ্ৃে  উদ্দিটি শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ পািযাাংশ লথয়ক লন্ওো হয়েয় । 

 রয়মশ রমার কায়  বা াঁধ্ কািার প্রস্তাব রন্য়ে উপরস্থে হে কারন্ জোে রমারও 

অরধ্কার রয়েয় । োরা দুজয়ন্ মে রদয়ে লবণীর অমে হয়েও বা াঁধ্ লকয়ি োরা জে বার কয়র 

রদয়ে পারয়ব।রয়মশ আশা কয়রর ে চারিয়দর বা াঁচায়ে বা াঁধ্ কািাে রন্শ্চে রমার মে 



থাকয়ব,রকন্তু রমা যখন্ োয়ক জান্াে োর বাধ্ কািাে মে লন্ই েখন্ রয়ময়শর ধ্ারন্া েম্পণূ থ 

ভুে প্রমারন্ে হে। এই অপ্রেযারশে আশাভয়ি রয়মশ হেবুদ্দি হয়ে লগে। 

৩.৬ রমা রয়ময়শর অন্ুয়রায়ধ্ রাদ্দজ হেরন্ লকন্? 

উঃ জোর বা াঁধ্ কািয়ে রেন্ জরমদায়রর দু-রেন্য়শা িাকার লোকশান্ হয়ে যায়ব। রমা োর 

ভাইয়ের হয়ে জরমদারী লদখভাে কয়র। োর যুদ্দিয়ে োর ভাইয়ের িরে কয়র লে বা াঁধ্ কািাে 

মে রদয়ে চােরন্, এ ািা অপর জরমদার লবন্ীর েয়ি রববাদ করার উয়িশয োর র ে ন্া। 

৩.৭ মান্ুি খা াঁটি রক ন্া লচন্া যাে শুধ্ু িাকার েম্পরয়ক” লক , কার েম্পয়কথ এ কথা বয়ের ে? 

লে লকন্ একথা বয়ের ে? 

উঃ উদ্ধ্ৃে  উদ্দিটি শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ পািযাাংশ লথয়ক লন্ওো হয়েয় । 

 -এখায়ন্ রয়মশ রমার  েম্পয়কথ এ কথা বয়ের ে। 

 - রয়মশ রমার কায়  বা াঁধ্ কািার প্রস্তাব রন্য়ে উপরস্থে হে, রকন্তু েখন্ লে জান্য়ে 

পারে চারিয়দর বা াঁচায়ে বা াঁধ্ কািাে রমার মে লন্ই কারন্ জোর বা াঁধ্ কািয়ে রেন্ জরমদায়রর 

দু-রেন্য়শা িাকার লোকশান্ হয়ে যায়ব। রয়মশ রমায়ক এক দোশীে ন্ারী রুয়পই ভাবে , 

রকন্তু গররব চারিয়দর বা াঁচায়ন্ার বদয়ে িাকার মাো োর কায়  বয়িা হওোে রয়মশ লযন্ রমার 

আেে রুয়পর পররচে লপে। োই লে একথা বয়ের ে। 

৩.৮ ‘ রমা রবহ্বে হেবুদ্দির ন্যাে ফযােফযাে কররো চারহো ররহে” – রমার এমন্ অবস্থা 

হয়ের ে লকন্? 

উঃ উদ্ধ্েৃ  উদ্দিটি শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ ‘ পািযাাংশ লথয়ক লন্ওো 

হয়েয় । 

 রয়মশ রমার কায়  বা াঁধ্ কািার প্রস্তাব রন্য়ে উপরস্থে হে, রকন্তু েখন্ লে জান্য়ে পারে 

চারিয়দর বা াঁচায়ে বা াঁধ্ কািাে রমার মে লন্ই কারন্ জোর বা াঁধ্ কািয়ে রেন্ জরমদায়রর দু-

রেন্য়শা িাকার লোকশান্ হয়ে যায়ব। এমন্রক রমা এও বয়ে লয লবরশ দরদী হয়ে রয়মশ 

িরেপূরণ রদয়ে বাধ্ কািয়ে পায়র । রয়ময়শর লচায়খ রমার আেন্ অয়ন্ক উাঁচুয়ে র ে। রকন্তু 

রমার এই বযবহার লদয়খ রয়মশ োয়ক অরে রন্চ ও ল াি ময়ন্র মান্ুি বয়ে অপমান্ কয়র। 

রয়ময়শর এই কথা শুয়ন্ রমা রবহ্বে হেবুদ্দির ন্যাে োরকয়ে র ে। 

৩.৯ রমা আকবরয়ক লডয়ক এয়ন্র ে লকন্? 



উঃ যখন্ রয়মশ রমার ও লবন্ীর কা  লথয়ক বা াঁধ্ কািার অন্ুমরে পাে ন্া েখন্ লে জান্াে লয 

গ্রায়মর গরীব চারিয়দর দুদথশার হাে লথয়ক বা াঁচায়ে লে লজার কয়র বা াঁধ্ লকয়ি লদয়ব েখন্ 

অপমারন্ে ও ক্রি রমা োটিোে আকবরয়ক বা াঁধ্ পাহারা লদবার জন্য লডয়ক  পাটিয়ের ে। 

৩.১০ ‘ লমারা ন্ারেশ কররে পারব ন্া’ -লক একথা বয়ের ে? লকন্ ন্ারেশ করয়ে পারয়ব ন্া? 

উঃ উদধ্্ৃোাংশটি পাাঁচ গ্রায়মর েদথার রবখযাে োটিোে আকবর বয়েয় । 

 রয়ময়শর হাে লথয়ক বা াঁধ্ রিা করার জন্য রমা আকবর োটিোেয়ক লডয়ক পািাে। 

রকন্তু রয়মশ গ্রামবােীয়ক দুরবস্থা লথয়ক বা াঁচায়ে দি োটিোে রয়মশ আকবর আর োর 

ল য়েয়দর আহে কয়র। এমে অবস্থাে কুটিে লবন্ী রয়মশয়ক লজে খািায়ন্ার উয়িয়শয 

আকবরয়ক পরামশ থ লদে লযন্ আকবর ও োর ল য়েরা থান্াে রগয়ে োয়দর আঘাে লদরখয়ে 

রয়ময়শর ন্ায়ম অরভয়যাগ কয়র। রকন্তু রয়ময়শর প্ররে শ্রিাে ও োর মে বি োটিোয়ের 

থান্াে রগয়ে আঘাে লদরখয়ে েজ্জজ্জে হওোর হাে লথয়ক বা াঁচয়ে লে ন্ারেশ করয়ে চাে রন্। 

৪ নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর নিচজর ভাষাে লিখ 

৪.১ ‘ ন্ইয়ে আর বযািায়দর ল ািয়োক বয়েয়চ লকন্?’ -বিা লক? এই উদ্দির ময়ধ্য রদয়ে বিার 

চররয়ত্রর রক পররচে পাওো যাে? 

উঃ উদ্ধ্েৃ  উদ্দিটি শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ ‘ পািযাাংশ লথয়ক লন্ওো 

হয়েয় । 

উদ্রোাংশটির বিা হে গ্রায়মর জরমদার লবন্ী লঘািাে। 

গ্রামবােীয়দর ফেে রিার উয়িয়শয রয়মশ লবণীর কায়  অন্ুয়রাধ্ জান্ায়ে রগয়ের ে 

যায়ে লে দরিয়ন্র বা াঁধ্ লকয়ি জে বার করার অন্ুমরে লদে। রকন্তু চারিয়দর চরম দুদথশার 

কথা লজয়ন্ও লে শুধ্ু লয বা াঁধ্ কািয়েই অস্বীকার কয়র োই ন্ে বরাং গররব চারিয়দর 

ল ািয়োয়কর বাচ্ছা বয়েও অপমান্ কয়র। োর ময়ে চারিরা দুদথশাগ্রস্ত হয়ে েয়বই োরা 

জরমদায়রর কথা লময়ন্ চেয়ব এবাং জরমদায়রর কায়  ধ্ার ও ঋয়ণর দায়ে েব েমপ থণ করয়ব, 

কারন্ োরা রন্য়ব থাধ্ ল ািয়োক। োর এই মেবাদ শুয়ন্ই লবাঝা যাে লয লবণী লঘািাে 

েৎকােীন্ গ্রাময লোভী, অরথরপপাে,ু কুটিে জরমদার চররয়ত্রর আদশ থ রন্দশ থন্। চারিয়দর 

রবপয়দ লে শুধ্ু রন্ লচষ্ট থায়ক োই ন্ে, বরাং োয়দর রবপদ লথয়ক রন্য়জ রকভায়ব োভবান্ হওো 

যাে লেই কুটিে বুদ্দিও োর রয়েয় । 

 



৪.২ লবণী , রমা ও রয়মশ- চররত্র রেন্টির েুেন্ামুেক আয়োচন্া কর। এই রেন্টি চররয়ত্রর 

ময়ধ্য লকান্ চররত্রটি লোমার ভাে লেয়গয়  এবাং লকন্? 

উঃ লবণী , রমা ও রয়মশ এই রেন্টি চররত্রই পরল্লেমায়জর জরমদায়রর প্ররেভূ। েয়ব রেন্জন্ই 

আোদা  মান্রেকোর পররচে লদন্। 

লবণী- লবণী লঘািাে েৎকােীন্ গ্রাময লোভী, অরথরপপােু, কুটিে জরমদার চররয়ত্রর আদশ থ 

রন্দশ থন্। চারিয়দর রবপয়দ লে শুধ্ু রন্ লচষ্ট থায়ক োই ন্ে, বরাং োয়দর রবপদ লথয়ক রন্য়জ 

রকভায়ব োভবান্ হওো যাে লেই কুটিে বুদ্দিও োর রয়েয় । চারিয়দর চরম দুদথশার কথা 

লজয়ন্ও লে শুধ্ু লয বা াঁধ্ কািয়েই অস্বীকার কয়র োই ন্ে বরাং গররব চারিয়দর ল ািয়োয়কর 

বাচ্ছা বয়েও অপমান্ কয়র। োর ময়ে চারিরা দুদথশাগ্রস্ত হয়ে েয়বই োরা জরমদায়রর কথা 

লময়ন্ চেয়ব এবাং জরমদায়রর কায়  ধ্ার ও ঋয়ণর দায়ে েব েমপ থণ করয়ব, কারন্ োরা 

রন্য়ব থাধ্ ল ািয়োক।  

রমা- রমা পরররস্থরের স্বীকার , ঝগিারবমুখ , শারন্তরপ্রে জরমদারর শরীক। লে একজন্ ন্ারী, 

োই জরমদাররয়ে োর রেরখে অয়ধ্ থক ভাগ থাকয়েও লে রন্য়জয়ক োর ল াি ভাইয়ের 

অরবভাবক ময়ন্ কয়র। ভাইয়ের স্বাথ থ রিার জন্য লে রন্য়জর োয়ভর ভাগ  ািয়ে চাে ন্া, 

এবাং লবন্ীর োয়থ রববাদও করয়ে চাে ন্া। োরময়ধ্য অরভমান্ী ন্ারীর লদখা লময়ে আবার 

রয়ময়শর রন্ভীক েিাই োর লচায়খ মুগ্ধোর অশ্রু রন্য়ে আয়ে। 

রচমশ- রয়ময়শর চররত্রটি আমার েব লথয়ক ভাে লেয়গয় . রয়মশ একজন্ জরমদার হওো 

েয়েও লে গররব চারিয়দর ভরোর পাত্র। লে লযমন্ দোেু লেমন্ োহেী। একয়শা রবঘা জরমর 

ফেে বা াঁচায়ন্ার জন্য লে লবন্ী ও রমায়ক অয়ন্ক অন্ুয়রাধ্ কয়র, রকন্তু োয়ে কাজ ন্া হওোে 

গা াঁয়ের লজায়র বা াঁধ্ লকয়ি লফেয়েও লে রপ পা হেরন্। লবণীর কুটিেো ও রমার িাকার প্ররে 

মাো োয়ক রারগয়ে লোয়ে। েব রমরেয়ে বো যাে মান্ুয়ির প্ররে করুন্া ও দো ও অন্যায়ের 

োহয়ের োয়থ প্ররেবাদ করার রন্ভীকোর রময়শয়ে তেরী রয়মশ এক উজ্জ্বে চররয়ত্রর 

উদাহরন্। 

৪.৩ উপন্যায়ের ন্ায়ম পািযাাংয়শর ন্াম পল্লীেমাজ রাখা হয়েয় । লে লিয়ত্র ন্ামকরণটি 

েুপ্রযুি রকন্া লে েম্পয়কথ মোমে জান্াও। 

উঃ শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা ‘পল্লীেমাজ ‘ উপন্যাে লথয়ক পািযাাংশটি লন্ওো হয়েয় । 

 পল্লীেমাজ ‘ উপন্যােটিয়ে গ্রামবাাংোর জরমদারর প্রথা ও লেই জরমদারয়দর লশািয়ণর 

ফয়ে চারি েহ অন্যান্য প্রজায়দর দুদথশার ইরেহাে জ্বেন্ত ভািাে রেরপবি আয় । 

পািযাাংশটিয়ে লেই অেযাচারর শােকয়দর রক ু কুটিে ও রন্শাংে কায়জর ন্মনু্া প্রকাশ 



লপয়েয় , যা দ্বারা েৎকােীন্ পল্লীেমায়জর অবস্থা েম্পয়কথ জান্া যাে । োই ময়ন্ হে 

ন্ামকরণটি েপু্রযুি । 

 

৪.৪ পল্লীেমাজ পািযাাংয়শ োমন্ত্রোরন্ত্রক বযাবস্থার লকায়ন্া রন্দশ থন্ লপয়ে থাকয়ে লে েম্পয়কথ 

আয়োচন্া কর। এ ধ্রয়ন্র বযবস্থার েুফে ও কুফে েম্পয়কথ আয়োচন্া কর।  

উঃ পল্লীেমাজ পািযাাংয়শ োমন্ত্রোরন্ত্রক বযাবস্থার উয়ল্লখয়যাগয রন্দশ থন্ রয়েয় । লদখা যাে লয 

লবণী ও রমার মে োমন্তপ্রভুরা রন্য়জয়দর দু-রেন্য়শা িাকা বা াঁচায়ন্ার জন্য চারিয়দর 

অন্াহায়র মৃেুযর রদয়ক লিয়ে রদয়েও রপ পা ন্ে। এমন্রক োরা এই রবপদ লথয়ক রকভায়ব 

রন্য়জয়দর আয়খর লগা ান্ যাে লে রবিয়ে লবরশ ময়ন্ায়যাগী । োমন্ত্রোরন্ত্রক বযাবস্থার মেই 

পল্লীেমাজ দুই ভায়গ রবভি, অেযাচারী ভুস্বামী এবাং পীরিে প্রজা বা ভুরমদাে। 

 োমন্ত্রোরন্ত্রক বযাবস্থার েুফে েখন্ই হে যখন্ রয়ময়শর মে উদার ভূস্বামীর লদখা 

লময়ে। োহয়েই চারি ও প্রজারা োংঘবিভায়ব অবস্থান্ কয়র রন্য়জয়দর উন্নরের পয়থ এরগয়ে 

লযয়ে পায়র। রকন্তু লবরেরভাগ লিয়ত্রই লবন্ীর মে অেযাচারী প্রভু রন্য়জয়দর আয়খর গুর য়ে 

আর বিয়োক হে এবাং গররব কৃিক আর গররয়ব পররণে হে। 


