
অধ্যায় : দাাঁডাও -শক্তি চট্টাপাধ্যায়  

১. অতিসংতিপ্ত প্রশ্ন : 

 ১.১. ‘দ়া াঁড়াও’ কবিত়াটি কক়ান ক়ািযগ্রন্থ কেকক কনওয়়া হকয়কে ? 

উঃ দ়া াঁড়াও’ কবিত়াটি শক্তি চকট়াপ়াধ্য়াকয়র কেখ়া ‘ ম়ানুষ িড ক়াাঁদকে’ ক়ািযগ্রন্থ কেকক কনওয়়া 

হকয়কে। 

১.২. সক়াে কেকক কবির ক়ার কে়া মকন পডকে ? 

উঃ সক়াে কেকক কবির অে থ়াৎ শক্তি চকট়াপ়াধ্য়াকয়র পকর়াপক়ারী ম়ানুষকদর কে়া মকন পডকে। 

১.৩. কবি কীভ়াকি ম়ানুষকক প়াকশ দ়া াঁড়াকত িকেকেন ? 

উঃ কবি শক্তি চকট়াপ়াধ্য়ায় ম়ানুষকক ত়ার স্ব়াে থপরত়া , হীনত়া, কে়াভ তয়াগ ককর অসহ়ায় ম়ানুকষর 

দুঃকখ সমিয়ােী হকয় ভ়ােকিকস ত়ার প়াকশ একস দ়াড়াকত অনুকর়াধ্ ককরকেন।  

১.৪. কবিত়াটিকত ম়ানুষ শব্দটি কতি়ার িযিহৃত হকয়কে ? 

উঃ কবিত়াটিকত ম়ানুষ শব্দটি স়াতি়ার িযিহৃত হকয়কে । 

১.৫. দে বিকেষণ কর:  

ম়ানুষ- ম়া (মুিদে) + নুষ (রুদ্ধদে) [ ২টি দে] 

একে়া – এক (রুদ্ধদে) + ে়া (মুিদে) [ ২টি দে] 

কভকস- কভ (মুিদে)+ কস (মুিদে) [ ২টি দে] 

ভ়াকে়াকিকস – ভ়া (মুিদে)+ কে়া (মুিদে) + কি (মুিদে) + কস (মুিদে) [ ৪টি দে] 

২. সংতিপ্ত প্রশ্ন : 

 ২.১ ম়ানুকষর প়াকশ ম়ানুষ কীভ়াকি দ়া াঁড়াকত প়াকর ? 

উঃ কবি শক্তি চকট়াপ়াধ্য়ায় ম়ানুষকক ত়ার স্ব়াে থপরত়া , হীনত়া, কে়াভ তয়াগ ককর অসহ়ায় ম়ানুকষর 

দুঃকখ সমিয়ােী হকয় ভ়ােকিকস ত়ার প়াকশ একস দ়াড়াকত অনুকর়াধ্ ককরকেন। বিপদগ্রস্ত প়াবখর 

প়াকশ কেমন অপর প়াবখ একস ড়াক়াড়াবক জকুড স়াহ়ােয প্র়াে থন়া ককর ,কতমবন দুঃকখ ককে 



জজথবরত ম়ানুকষর প়াকশ একস ম়ানুষ দ়াড়াকত প়াকর ।এক়া অসহ়ায় ম়ানুকষর দুঃকখ সমিয়ােী হকয় 

ভ়ােকিকস একক অপকরর ভরস়া হকয় উঠকত হকি, তকিই ম়ানবিক ধ্ম থ প়াবেত হকি। 

২.২ ‘দ়া াঁড়াও’ কবিত়াটির প্রেম স্তিকক প্রক়াবশত কবির অন্তবন থবহত ভ়ািন়ার পবরচয় দ়াও। 

উঃ ম়ানুষ সম়াকজ বনকজকক কেষ্ঠ প্র়াণী বহস়াকি গনয হকেও এই জ়াবতর মকধ্য জটিেি়া সি কেকক 

কিবশ। ত়াই কদখ়া ে়ায় একজন ম়ানুষ স্ব়াে থপরত়া ও কে়াকভর িকশ অপর ম়ানুকষর ক্ষবত ককর 

চকেকে। এর ফকে অসহ়ায় ম়ানুষ বনকজর দুঃকখর ভ়াকর ক্রম়াগত ককাঁ কদ চকেকে। ম়ানুষই ফ়াাঁদ 

কপকত বিপকদ কফেকে অপর ম়ানুষকক। কবি শক্তি চকট়াপ়াধ্য়ায় ‘দ়ার়াও’ কবিত়ার প্রেম স্তিকক  

এই এক়া অসহ়ায় ম়ানুকষর প়াকশ একস দ়া াঁড়াকন়ার জনয পকর়াপক়ারী িযক্তিকদর আহ্ব়ান 

জ়াবনকয়কেন । 

৩. রচনাধ্র্মী প্রশ্ন : 

 ৩.১ কবিত়াটির বিষয়িস্তু আকে়াচন়া কর। 

উঃ ম়ানুষ’ শব্দটির মকধ্যই েুবককয় আকে ‘ম়ান’ ও ‘হুশ’ এর অে থ। বকন্তু েত ম়ানুষ আধ্ুবনকত়ার 

বশখকর উত্তীণ থ হকয়কে, ততই ম়ানবিকত়ার অিক্ষয় কদখ়া বগকয়কে। ম়ানুষ হকয় উকঠকে 

আত্মককক্তিক, স্ব়াে থপর, সুকে়াগসন্ধ়ানী ও ক্ষমত়াকে়াভী। ম়ানবিককি়াধ্ সম্পন্ন কবি শক্তি 

চকট়াপ়াধ্য়ায় ‘দ়া াঁড়াও' কবিত়াটির মকধ্য ম়ানুকষর ম়ানবিকত়ার অিক্ষকয়র বদকটিকক তুকে ধ্করকেন। 

মনুষযত্ব, বিকিককি়াধ্ ইতয়াবদ কেগুবে ম়ানুকষর সদগুণ িকে বিকিবচত, কসইসমস্ত গুণসম্পন্ন 

ম়ানুষকক বতবন অসহ়ায় ম়ানুষকদর প়াকশ একস দ়া াঁড়াকন়ার আহ্ব়ান জ়াবনকয়কেন। কসই সমস্ত 

ম়ানুকষর কে়া কবি সি থদ়া মকন ককরন এিং কেভ়াকিই কহ়াক, প্রবতটি ম়ানুষ প্রবতটি ম়ানুকষর প়াকশ 

একস কেন দ়া াঁড়ায়এি়াই কবির একম়াত্র প্র়াে থনীয় বিষয়। 

 

    আসকে কবি বিশ্ব়াস ককরকেন, কে কক়াকন়া প্র়াকৃবতক দুকে থ়াকগ কহ়াক বকংি়া বনঃসঙ্গত়া, 

অসহ়ায়ত়ায় কহ়াক-ম়ানবিকত়ার কি়াধ্ কেকক ম়ানুষ কেন ম়ানুকষর প়াকশ দ়া াঁড়ায়, বনঃসঙ্গত়ার সঙ্গী 

হয়, িযবেত ম়ানুকষর সমিযেী হকয় ওকঠ। প়াকশ দ়া াঁড়াও' ি়া প়াকশ একস দ়া াঁড়াও' এই শব্দগুবে 

েে়াক্রকম ৩ ি়ার ককর কম়াি ৬ ি়ার কবি এই কবিত়ায় িযিহ়ার ককরকেন। এর মধ্য বদকয় কবি 

ম়ানুকষর মকধ্য েুবককয় ে়াক়া অন্তর-ম়ানবিক কচতন়াকক জ়াগ্রত ককর প়াঠকমনকক ম়ানিত়াকি়াকধ্ 

উদ্িুদ্ধ ককরকেন।  

অধ্যায় : কী কট্র বুঝব-আশাপূর্ ণা দদবী 

 ১. অতিসংতিপ্ত প্রশ্ন :  

১.১. িুকুর ম়াকয়র ন়াম কী ? 

উঃ িুকুর ম়াকয়র ন়াম বনম থে়া । 

১.২. িুকুকদর ি়াবড কেক়াত়ার কক়ান অঞ্চকে ? 



উঃ িুকুকদর ি়াবড কেক়াত়ার ভি়ানীপুর অঞ্চকে। 

১.৩. কেনুম়াবসর়া কক়াে়া কেকক একসকেন ? 

উঃ  কেনুম়াবসর়া কেক়াত়ার উত্তরপ়াড়া কেকক একসকেন । 

১.৪. িুকুর সু্ককে র ন়াম কী? 

উঃ িুকুর সু্ককের ন়াম আদশ থ বশক্ষ়া প্রবতষ্ঠ়ান। 

১.৫. অবতবের়া বিদ়ায় কনওয়়াম়াত্র িুকুর ম়া কী ককরবেকেন ? 

উঃ অবতবের়া বিদ়ায় কনওয়়াম়াত্র িুকুর ম়া িুকুকক কপি়াকত শুরু ককরবেকেন 

২. সংতিপ্ত প্রশ্ন : 

 ২.১ অবতবেকদর আস়ার খির কজকন িকুুর ি়াি়া কী ককরবেকেন ? 

উঃ আশ়াপূণ থ়া কদিীর কেখ়া ‘ কী ককর িুঝি’ গল্পটিকত ি়াবডকত অবতবেকদর আস়ার খির কজকন 

িুকুর ি়াি়া মকন মকন ভীষণ অসন্তুে হকয়বেকেন। িুকুর কে়ামত বতবন করকগ ে়াে হকয় িকস 

অবভকে়াগ ককরবেকেন কে কেনুম়াবস ও কিনুম়াবসর়া অসমকয় একস হ়াক্তজর হওয়়ায় ত়াকদর বসকনম়া 

কদখকত ে়াওয়়া হয়কত়া পণ্ড হকয় কেকত প়াকর। 

২.২ িুকুর মকত অবতবের়া চকে কগকে কী করকত হয় ? 

উঃ আশ়াপূণ থ়া কদিীর কেখ়া ‘ কী ককর িুঝি’ গকল্পর কে়ািকেকে িুকুর মকত অবতবের়া ি়াবড কেকক 

চকে কগকে ত়াকদর বিষকয় বনন্দ়া করকত হয়। ত়ার মকত অবতবের়া হয়াংে়া স্বভ়াকির বক ন়া, ত়াকদর 

সকঙ্গ আস়া ি়াচ্ছ়া কেকেটি কত দুেু, অবতবেকদর অহংক়ারী স্বভ়াি এিং ত়াকদর আপয়ায়ন ককর 

বমটেমুখ কর়াকত অকহতুক কত ি়াক়া খরচ হকয় কগে এই বিষকয় আকে়াচন়া করকত হয়। আসকে 

কে়াট িুকু িডকদর ক়াে থকে়াপ কদকখই এই সবতয কে়াগুবে িঝুকত কপকরে। 

৩. রচনাধ্র্মী প্রশ্ন : 

 ৩.১ িুকু কী িুঝকত প়াকরবন এিং এবিষকয় কত়াম়ার ধ়্ারণ়া কী ?  

উঃ আশ়াপূণ থ়া কদিীর কেখ়া ‘ কী ককর িুঝি’ গকল্প কদখ়া বগকয়কে, দুপুরকিে়ায় িুকুকক ত়ার ম়া 

এককশ়াি়ার ধ্কর িুক্তঝকয়কেন, সি থদ়া সতয কে়া িেকত হয় এিং ক়ারও ক়াকে কক়ান বকেু কগ়াপন 

করকত কনই। বকন্তু বতবন ত়াকক কশখ়ানবন স্থ়ান, ক়াে, প়াত্র অনুে়ায়ী কীভ়াকি কে়া িেকত হয়। ত়াই 

অবতবেকদর অসমকয় ি়াবডকত আস়া প্রসকঙ্গ ম়া ও ি়াি়া কে কে মন্তিয গুবে ককরকেন এিং বিরক্তি 

প্রক়াশ ককরকেন, কসগুবেকক কস অবতবেকদর স়ামকন প্রক়াশ ককর কদয়। ক়ারণ, ম়া ঘকরর বভতকর 

অসন্তুে হকেও ি়াইকর অবতবেকদর স়ামকন খুি আনন্দ করবেকেন। িুকুর ক়াকে এটি বিসদৃশ 

ে়াগবেে। ত়াই কস সি সবতয কে়াগুবে িকেকে। অবতবের়া চকে কগকে ম়া ও ি়াি়া ত়াকক প্রহ়ার 

করকে কস জ়ান়ায়, “কী ককর ত়ার িুঝি আসকে কী করকত হকি?” 



কস িুঝকত প়াকরবন, িডর়া কে আচরণ প্রবতবদন কে়াকি়াকদর কশখ়ায়, জীিকনর কক্ষকত্র 

ত়াকদর ত়া প্রকয়়াগ করকত িকেন, অেচ কসই আচরণ ি়াস্তি জীিকন কে়াকি়ার়া ককর কফেকে 

িকড়ার়া কক্ষত্রবিকশকষ ত়াকদর কশখ়াকন়া আচরণককই ভুে িেকত কশখ়ায়। কে়াকি়াকদর সহজ়াত 

প্রক়াশকক শ়াসন ককর সতযকক কগ়াপন করকত কশখ়ায়। সমগ্র গকল্প িুকু ত়ার ি়াি়াম়াকয়র কে়া ও 

ক়াকজর বিপরীতযকক িুঝকত প়াকরবন। বশশু মকনর স়ারেয ি়ার ি়ার প্রকের মকুখ কফকেকে কে়াট 

িুকুকক। 

 

 

  


