
১) কম বেশি ২০ টি িব্দের মব্দযে উত্তর দাও। 

১.১) "গল্প শুব্দে খুে গম্ভীর হব্দ়ে বগব্দেে হশরদা"- হশরদা বকাে গল্প শুব্দেব্দেে? 

উ:- 'বহুরূপী' গল্প অবলম্বনে, জগদীশবাবুর বাড়িনে এক উঁচুদনরর সন্ন্যাসীর আগমে,পান়ের ধুনলা দদও়ো়া্র 

দকৌশনল ওই সব বেযাগী সন্ন্যাসীর দসাোর দবাল লাগানো খ়িম ও একনশা টাকার প্রণামী গ্রহনণর গল্প শুনে 

হডরদা গম্ভীর হন়ে ডগন়েডিনলে। 

১.২) "শেদা়ে এব্দে বদহ, শেযুমুখী"- উদ্যৃতাাংব্দি 'শেযুমুখী'বক? 

উ:- মাইনকল মধুসূদে দনের রডচে 'অডিনেক' কাবযাাংশ অবলম্বনে , উদ়া্ধৃোাংনশ উনেডখে 'ডবধুমুখী' 

হনলে- ইন্দ্রজজৎ েথা দমঘোনদর স্ত্রী প্রডমলা সুন্দরী। 

১.৩) "মাভ ৈঃ মাভ ৈঃ"- এমে উচ্চারব্দের কারে কী? 

উ:- 'প্রলন়োোস' কডবো়ে কডব কাজী েজরুল ইসলাম "মাভিৈঃ মাভিৈঃ" এই প্রেীকী শনের বযবহার 

কনরনিে ।এই জগৎনজা়িা প্রল়ে েথা ধ্বাংসাত্বক পডরডিডেনে দাডঁ়িন়ে পরাধীে িারেবাসীর মনে হোশার 

দমঘ সডরন়ে সাহস, ডেিীকো সঞ্চানরর মধয ডদন়ে িারেবাসীনক উজ্জীডবে করার মন্ত্র ডহসানব ধ্বডেে 

হন়েনি মাভিৈঃ । 

১.৪) "... দজুে েনু্ধ বোক আসার কথা শেে,"বথব্দক আসার কথা শেে? 

উৈঃ- ‘পনথর দাবী’ গনল্প ডগডরশ মহাপাত্র জাডেন়েনিে এোঞ্াাং দথনক োর দুজে বনু্ধ আসার কথা ডিল। 

২) প্রসঙ্গ শেব্দদেিসহ ৬০ টি  িব্দের মব্দযে েীব্দের প্রশ্নগুশের উত্তর দাও। 

২.১" আঁ,? ওিা শক একিা েহুরূপী োশক ?" - প্রশ্নটি কাব্দদর মব্দে বজব্দগব্দে? তাব্দদর মব্দে এমে প্রশ্ন 

বজব্দগব্দে বকে?  

উের:- উদ়া্ধৃে অাংশটট কথাসাডহডেযক সুনবাধ দঘাে রডচে 'বহুরূপী' গল্প দথনক গৃহীে হন়েনি। 

একডদে বহুরূপী হডরদা বযস্ত শহনর সন্ধযা োমনেই বাইজজর িদ্মনবনশ ধনর দবডরন়ে পনরে। রূপসী 

বাইজজর রূপ দদনখ, পান়ের ঘুঙুনরর ডমটি শে শুনে, শহনর আগে েেুে মােেুজনের মনে দমানহর সঞ্চার 

হ়ে। ডকন্তু রাস্তার পডরডচে দদাকােদার রূপসী বাইজজর িদ্মনবনশর আ়িানল বহুরূপী হডরদানক টিকই ডচেনে 

পানর। হডরদার কান্ড দদনখ রাস্তার পডরডচে দদাকােদার দহনস ওনি। েখেই, সুন্দরী বাইজজর রূনপ দেশাগ্রস্ত 

ঐ সমস্ত েবাগে মােুেজনের মনের গহীনে জমনে থাকা দমাহ মুহনূেব দিনঙ যা়ে। একজে পুরুে বহরূূপীর 



কৃজত্রম রূনপর দমানহ োরা মনজডিল, এটা দিনবই োনদর দচানখ-মুনখ চরম হোশা আর োজিলযিরা একটা 

প্রশ্ন উনি আনস - "আ,ঁ? ওটা ডক একটা বহুরূপী োডক? 

২.২ ‘োশদো কেুরদে বহশর েীরেব্দর মহাগব্দে ে। – ‘কেব েরদে’ িব্দের অথ ে কী? উদ্যৃতাাংব্দি ‘েীরের

’ বকাথা়ে উপেীত হব্দে এমেটি ঘব্দিব্দে? 

উ:- উদ়া্ধৃে অাংশটট মাইনকল মধুসূদে দে রডচে 'অডিনেক’ কাবযাাংশ দথনক গৃহীে হন়েনি। 

‘কবূ বরদল’ শনের অথ ব রাক্ষসদল বা রাক্ষসভসে দল। 

বীরবর দমঘোদ যখে শুনেনি, দস প্রনমাদ কােনে আেন্দরে এরই মানে োর ডপ্র়ে িাই বীরবাহু 

ডেহে হন়েনি এবাং ডপো যুনে দযনে প্রস্তুে, দস দ্রুে িুনট দগনি স্বণ বলঙ্কা়ে। দসখানে ডগন়ে দস দদনখনি, ডপো 

লঙ্কাডধপডে রাবণ যুেসানজ সজ্জজ্জে। রাক্ষস দসো বীরদনপ ব আস্ফাল, োরা যুনের জেয প্রস্তুে। বাজনি 

যুনের বাজো। যুেযাত্রার এইরকম প্রাক-মুহনূেবর আন়োজে যখে তেডর োর মানে রথীনেষ্ঠ ইন্দ্রজজনের 

উপডিডে রাক্ষস তসেযনদর মনে গব ব েথা সাহনসর সঞ্চার ঘটটন়েনি। োই তসেযসমানবনশ ইন্দ্রজজৎ উপডিে 

হও়ো মাত্রই সমস্ত রাক্ষসভসে দল উোনস গজবে কনর উনিনি। 

২.৩ ‘বতারা সে জ়েধ্বশে কর।” – কার জ়েধ্বশে করব্দত কশের এই আহ্বাে?বকে তার ‘জ়েধ্বশে 

করব্দত হব্দে? 

উ:- উদ়া্ধৃে অাংশটট কাজী েজরুল ইসলাম রডচে 'প্রলন়োোস' কডবো দথনক গৃহীে হন়েনি। 

কালভবশাখীর েন়ির মে এনস পরাধীে িারেবে বনক বজন্দনত্বর ডশকল দথনক মুক্ত করনে পারনব 

এমে ক্ষমোসম্পন্ন্, একদল েবাগে েরুণ স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর জেয কডব সমগ্র পরাধীে িারেবাসীনক 

জ়েধ্বেী করনে বনলনিে। 

কডব দদনখনিে, ইাংনরজনদর কবনল পরাধীে িারেবে ব অেযা়ে,অডবচার,তবেময প্রিৃডে সামাজজক 

অ-সুন্দনর িনর উনিনি। এই সমস্ত পাপাচার মুনি দদও়োর ক্ষমো প্রাচীেপন্থী স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর দেই। 

োই কডব পরাধীে িারেবনে বর দচানখ আশার বাণী ডহনসনব েুনল ধনরনিে ি়েঙ্কর ক্ষমো সম্পন্ন্ একদল 

েবাগে েরুণ স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর স্বরূপ। কডব জানেে এই েবাগে স্বাধীেো সাংগ্রামীরাই একমাত্র পারনব 

েন়ির মে এনস সমানজর যাবেী়ে অসুন্দরনক ধ্বাংস কনর, পুরােে জরাজীণ ব মনোিানবর মূনল কুিারাঘাে 

কনর,িারেবনে বর পরাধীেোর লাঞ্ছো  মুনি ডদন়ে স্বাধীেোর দকেে ও়িানে। োই কডব এই েবাগে স্বাধীেো 

সাংগ্রামীনদর জেয সমগ্র পরাধীে িারেবাসীনক জ়েধ্বডে করনে বনলনিে। 

২.৪ ‘শকন্তু ইহা বে কব্দতােব্দ া ভ্রম...' বকাে ্ভ্রব্দমর কথা এব্দেব্দে েো হব্দ়েব্দে? 

উ:- উদ়া্ধৃে অাংশটট প্রখযাে কথাসাডহডেযক শরৎচন্দ্র চনটাপাধযা়ে রডচে 'পনথর দাবী' গল্প দথনক গহৃীে 

হন়েনি। 

 িানমা যাও়োর সম়ে অপূব ব দেনের ফাস্ট ক্লাস পযানসঞ্ানরর টটডকট দকনটডিল এই আশা়ে দয দস 

রানে ডেজিনে ঘুমানে ঘুমানে যাত্রা করনে পারনব । দেনের মনধয রানের খাও়ো দশে কনর দস পডরেৃপ্ত 

মনে ঘুমানে ঘুমানে ডগন়েডিল। ডকন্তু একজে দদশী়ে বযজক্তনক ফাস্টব ক্লানস যাত্রা করনে দদনখ দসই রানেই 

পুডলনশর দলাক ডেেবার ঘুনম বযাঘাে সৃটি কনরডিল। ঘুম িাটঙন়ে পুডলনশর দলাক োর োম ধাম টিকাো 



বারবার জােনে দচন়েডিল। দসই রানত্র দেনের মনধয োর শাডের ঘুম হ়েডে। অথ বাৎ অপূব ব দেনের মনধয দয 

সুন্দর শাডের ঘুনমর আশা কনরডিল দসটাই ডিল অেযে ভ্রম বা িুল। 

৩) েীব্দের প্রশ্নগুশের উত্তর শেব্দজর  াষা়ে বেখ। 

৩.১ েব্দ া েমৎকার আজব্দক এই সন্ধোর বেহারা। – ‘েহুরূপী’ গল্প অেুসরব্দে উক্ত সন্ধোর দৃিে 

েে েো কব্দরা। 

উ:- উদ়া্ধৃে অাংশটট কথা সাডহডেযক সুনবাধ দঘাে রডচে 'বহুরূপী' গল্প দথনক গৃহীে হন়েনি। 

দয ডবনশে সন্ধযা়ে এক জব্বর দখলা দদখানোর জেয হডরদা ডবরাগীর িদ্মনবশ ধনর জগদীশবাবুর 

বাড়িনে উপডিে হন়েডিল গনল্পর মনধয উনি এনসনি দসই সন্ধযার চমৎকার বণ বো।আনগও শহনরর গান়ে 

চানদর আনলা পন়িনি ডকন্তু উক্ত সন্ধযা়ে চাদঁ দযিানব োর উজ্জ্বল, ডিগ্ধ দজাৎিা ডেন়ে হাজজর হন়েডিল ো 

শহনর থাকা দকনিা মােুেনদর মনেও ডিগ্ধোর সৃটি কনরডিল। দসই সন্ধযা়ে ফুরফুনর বাোস এই ডিগ্ধ 

পডরনবশনক আরও মনোরম কনর েুনলডিনলা। বাড়ির বাগানের গানিরাও হন়ে উনিডিল জেডরজেডর শনে 

কলরব মুখর।এিানবই প্রকৃডের সমস্ত উপাদাে ডমনলডমনশ উক্ত  সন্ধযা়ে তেডর হন়েডিল - ব়ি চমৎকার এক 

সন্ধযার দচহারা। 

৩.২ ‘শেশ ো কুসুমদাম বরাব্দষ মহােেী’ – ‘মহােেী’ বক? শতশে রুষ্ট বকে? 

উৈঃ অাংশটট মাইনকল মধসূূদে দনের দলখা ‘অডিনেক’ কাবযাাংশ দথনক গহৃীে হন়েনি। 

 উদ়া্ধৃোাংনশ উনেডখে 'মহাবলী' হনলে - জত্রিুবেজ়েী বীরনেষ্ঠ দমঘোদ েথা রাবণ পুত্র ইন্দ্রজজৎ। 

দমঘোদ যখে প্রনমাদকােনে ডবলাসকলা়ে মগ্ন েখে দাইমা প্রিাসার িদ্মনবশ ধনর দদবীলক্ষ্মী োর 

সম্মুনখ হাজজর হ়ে। দদবী লক্ষ্মী ইন্দ্রজজৎনক জাো়ে োর ভ্রাো বীর চু়িামডণ বীরবাহু রামচনন্দ্রর হানে ডেহে, 

রানমর তসেযরা লঙ্কাপুরী ডঘনর দফনলনি এবাং ডপো রাবণ যুনে দযনে প্রস্তুে হনিে। দয রামচন্দ্রনক গে 

সন্ধযা়ে হেযা কনর এনসনি োর দ্বারা িাইন়ের মৃেুয, দদবীর মুনখ এই অদ়া্িুে বােবা শুনে ইন্দ্রজজৎ চমনক 

ওনি। শত্রুভসেয লঙ্কা ডঘনর দফলনি, দস বীরনেষ্ঠ হন়ে োরীনদর সানথ ডবলাসকলা়ে রে, এটা দিনবই 

ইন্দ্রজজনের মনে ডধক্কার দবাধ জন্মা়ে। দস ডেনজর এই কাপুরুনোডচে আচরনণর জেয অেযে রুি, 

দরাধাডিে হন়ে ওনি। অেযে দরানধ ইন্দ্রজজৎ োর অনের সমস্ত সাজসজ্জা িুন়ি দফনল দদ়ে। 

৩.৩ ‘প্রে়ে েব্দ়েও আসব্দে বহব্দস – মযুর বহব্দস। – বক আসব্দেে? তার হাশসর কারে শেব্দেষে কব্দরা। 

উ:- উদ়া্ধৃোাংশটট কাজী েজরুল ইসলাম রডচে 'প্রলন়োোস' দথনক দেও়ো হন়েনি। 

উদ়া্ধৃোাংনশ কডব মহাকালরূপী, অেযাে শজক্তশালী একদল েবাগে েরুণ স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর 

আসার কথা উনেখ কনরনিে। 

 ইাংনরজ কবডলে পরাধীে িারেবনে ব কডব লক্ষ কনরডিনলে চাডরডদনক অ-সুন্দনরর দাপাদাডপ ডেডে 

দদনখডিনলে  মােুনের জীবে দথনক এই অসুন্দর দমাচনে প্রাচীেপন্থী স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর কম বপ্র়োস বযথ ব। 

ডেডে বুেনে দপনরডিনলে, এই বযথ বো দথনকই জন্ম ডেনি,উনি আসনি একদল েবাগে েরুণ স্বাধীেো 

সাংগ্রামী। যারা মহাকাল ডশনবর মে ক্ষমোশীল। কডব অেিুব কনরডিনলে চাডরডদনক এই েবাগে স্বাধীেো 



সাংগ্রামীনদর আগমেবােবা ধ্বডেে োরাই পারনব এই অবক্ষড়েে সমাজনক ধ্বাংস কনর েেুে সমাজ গ়িনে। 

োরা েন়ির মে অসুন্দনরর ডবোশ কনর, আেন্দম়ে ডচরসুন্দনরর প্রডেষ্ঠা করনব।" োই কডব ওই ধ্বাংসকারী 

েবাগে েরুণ স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর ডবধ্বাংসী রূনপর মনধয লক্ষয কনরনিে আেন্দ অেুিব কনরনিে ধ্বাংস 

মানে েেুে সৃটি। োই, েেুে সমাজ গিনের জেযই ওই ডবধ্বাংসীনদর মুনখ ফুনট উনিনি মধুর হাডস। এই 

হাডসর মনধযই লুডকন়ে আনি সমানজ সেয-ডশব-সনু্দনরর প্রডেষ্ঠার মধুর বােবা। 

৩.৪ ‘োেুজজ, এসে কথা েোর দৈুঃখ আব্দে। – েক্তা বক? বকাে ্কথার পশরব্দপ্রশেব্দত বস একথা 

েব্দেব্দে? 

উ:- উদ়া্ধৃোাংশটট প্রখযাে কথা সাডহডেযক শরৎচন্দ্র গল্প চনটাপাধযা়ে রডচে 'পনথর দাবী' দথনক গৃহীে হন়েনি। 

উদ়া্ধৃোাংনশ উনেডখে মেনবযর বক্তা অপূব বর বনু্ধপ্রডেম সহকমী রামদাস েলও়োরকর। 

একডদে টটডফনের সম়ে অপূব ব োর সহকমী বনু্ধ রামদাস েলও়োরকরনক 'পডলটটকাল সাসনপক্ট 

সবযসাচী মডেকনক দগ্রপ্তার করার োনম পুডলনশর চরম আহাম্মকীর এক গল্প দশাো়ে। দসই গনল্প উনি আনস 

ডবরাট মানপর পডলটটকযাল সাসনপক্ট-দক ধরনে ডগডরশ মহাপানত্রর মনো ডেরীহ,সাধারণ মােুেনক ধনর, 

উৎপী়িে কনর পুডলনশর চূ়িাে ডেবু বজেোর পডরচ়ে। অপূব ব জাো়ে, এই পুডলশরা োর ডেনজর আত্মী়ে েথা 

বাাংলার পুডলশ োই োনদর এই আহাম্মনকর মনো কান্ড-কারবার অেযাে লজ্জা দা়েক।এই  আহম্মক 

পুডলনশরা অেযাে আপেজে হনলও যানক দগ্রপ্তার করার জেয োরা উদ়া্গ্রীব দসই স্বাধীেো  সাংগ্রামী োর 

কানি অনেক দবশী আপে কারণ, দয মােুেটট োর সব বশজক্ত উজা়ি কনর এই পরাধীে িারেবে বনক স্বাধীে 

করার জেয উদগ্রীব সনচি অপূব বর কানি োর সম্মাে সব দথনক দবডশ। অেযডদনক, ইাংনরজনদর চাটুকাডরো 

কনর দয দদশজ পুডলশরা এই স্বাধীেো সাংগ্রামীনদর দগ্রপ্তার করনে িারনের স্বাধীেোসাংগ্রামনক স্তব্ধ করনে 

বেপডরকর োরা যে আপে-ই দহাক ো দকে অপূব ব োনদরনক সমথ বে কনর ো। 

 অপূনব বর মুখ দথনক এই কথার প্রসে ধনরই রামদাস আ়া্নলাচয উজক্তটট কনর- "বাবুজজ এসব কথা 

বলার দুৈঃখ আনি'। অথ বাৎ, ইাংনরজ শাসকনদর কানি রাজনরাহনক রাজনরাহীর অপরানধর সমাে অপরাধ 

বনল ডবনবডচে হনে পানর। অপূনব বর জীবনে দুৈঃখ ঘডেন়ে আসনে পানর। 

৪) েীব্দের প্রশ্নগুশের উত্তর শেব্দজর  াষা়ে বেখ। 

৪.১ ‘এজেে েশরে োই, বগা়ঁোর বরাখ োই’। – শেতীি শসাংহ কী াব্দে বকাশের ‘েশরে” এোং 

“বগা়োর বরাষ্’ ততশরব্দত সব্দেষ্ট হব্দ়েশেব্দেে? 

উ:- উদ়া্ধৃোাংশটট প্রখযাে কথাসাডহডেযক মডে েন্দী রডচে 'দকাডে' উপেযাস দথনক গৃহীে হন়েনি। 

 এক সাধারণ ডেম্নডবে পডরবানরর দমন়ে হন়ে দকাডের িারে দসরা সােঁারু হন়ে ওিার ডপিনে প্রধাে 

কান্ডারী ডিনলে। ডশক্ষক ডক্ষেীশ ডসাংহ। চডরত্র ডেম বাণ দথনক শুরু কনর মনোবল ডেম বাণ পয বে দকাডের 

জীবনের সব বস্তনর ডক্ষেীশ ডসাংনহর অবদাে ডিল অডবস্মরেী়ে। 

গোর ঘানট দকাডেনক দদখামাত্রই দকাচ ডক্ষেীশ ডসাংনহর দচানখ এক েেুে প্রডেিা ধরা পন়িডিল। 

োরপর আলাপ হনেই ডক্ষেীশ বুনেডিল এরমনধয প্রডেিা রন়েনি ডকন্তু অিানবর ো়িো়ে দেই শৃঙ্খলানবাধ। 

োই ডক্ষেীশ-"আকাশ দথনক আগুে েরনলও দকাডের চলা যানে ো থানম" োর জেয আপ্রাণ দচিা কনরডিল 



দকাডের চডরনত্র শৃঙ্খলা আেনে প্রথনমই কনিার অেুশীলনের বযবিা কনর— দকাডের জেয। সকাল সান়ি িটা 

দথনক সান়ি আটটা পয বে একটা িনক দবঁনধডিনলে দকাডের সােঁার দশখার সম়েনক। ডিম,কলা,রুটট প্রিৃডে 

খাবানরর দলাি দদডখন়ে দকাডেনক ঘন্টার পর ঘন্টা অমােুডেক পডরেম কডরন়েডিনলে৷ ডক্ষেীশ। জােনেে 

খাবানরর দলাি দদডখন়ে, পডরেম করানো এবাং ো ো দদও়ো অেযা়ে। ডকন্তু সম়ে আর যন্ত্রণা এই দুনটার মূলয 

দশখানোর জেয এই বযবিা ডেডে কনরডিনলে। 

ডক্ষেীশ লক্ষয কনরডিনলে দকাডের প্রডেিা আনি, স্বপ্ন আনি ডকন্তু দেই দজদা োই ডবডিন্ন্ উপান়ে 

ডক্ষেীশ দকাডের মনে আগুে দেনল ডিনলে। যানে দয-দকাে বাধা অডেরম কনর দকানো ডকিুনক পাও়োর 

েীব্র দজদ তেডর হ়ে।ডক্ষেীশ দাডররোর কানি পনদ-পনদ দহনর যাও়োর আনরাশ দকাডেনক বুনকর মনধয 

পুনে রাখার শুডেন়েডিনলে।ডক্ষেীশ বারবার দকাডের সামনে অেযােয সােঁারুর েুলো দরনখডিনলে। যানে 

অপরনক হারানোর একটা দজদ তেডর কনর দকাডের মনে।নকাডের জীবনে পাও়ো অপমােগুডলনক ডক্ষেীশ 

বারবার োনক মনেপডরন়ে ডদন়েডিনলে। ডহ়ো, আডম়োর অপমােনক সামনে দরনখ দকাডেনক ডশডখন়েডিনলে 

সমস্ত বঞ্চো-যন্ত্রণানক হাডরন়ে দদও়োর মন্ত্র। 

এিানবই ডক্ষেীশ ডসাংনহর দদখানো পনথই দকাডের অনগািানলা প্রডেিা সুে়া্িু চাডরজত্রক দৃঢ়োর সানথ 

অসম্ভব এক দজনদর ডদন়ে সব বনসরা হন়ে উনিডিল। 

৪.২ ‘শেদা, এোর আমরা কী খাে?’ – উদ্যৃশতটির আব্দোব্দক বকাশের েন্ত্রোশেদ্ধ জীেেোোর 

পশরে়ে দাও? 

উ:- উদ়া্ধৃোাংশটট প্রডথেযশা কথাসাডহডেযক মডে েন্দী রডচে 'দকাডে' উপেযাস দথনক গৃহীে হন়েনি। 

উপেযানসর শুরুনেই বারুডের আম কু়িানোর মধয ডদন়ে আমরা দকাডের দাডররডপড়িে,যন্ত্রণাডক্লি 

জীবেযাত্রার পডরচ়ে পাই। পনর একমাত্র দরাজনগনর দাদার মৃেুযযন্ত্রণানক সামনে দরনখ- ‘ডক্ষদ্দা এবার 

আমরা কী খানবা" দকাডের এই ডেদারুণ আেবোনদর মধয ডদন়ে আনরা স্পি হন়ে ওনি দকাডের জীবেযাত্রার 

উপাখযাে।নকাডেনদর সাে িাই দবানের এক ডবরাট সাংসার। দসখানে দখনে ো-পাও়োর যন্ত্রো ডেেযসেী। 

বাবা যক্ষা়ে মারা যাও়োর পর দকাডের ব়ি দাদা কমল সাংসানরর দাড়েত্ব ধনরডিল। োনদর দেই দকানো প্রকার 

খানদযর সাংিাে।নরাজকার দু-দবলা খাও়ো দকাডেনদর হন়ে ওনিো৷ কাচা লঙ্কা, কাচা দপ়ঁোজ, ফযাে, সামােয 

িাে আর দেেুল এইটুকুই োনদর সাংসানরর পাচঁটট প্রাণীর বাচঁার উপাদাে।োনদর জীবেযাত্রার মনধযও 

আনি ডেদারুণ অিানবর 'িাপ। বজস্তর মনধয, থকথনক েদবমার পানশ দকাডে ঘর। দসই ঘনর আনি একটটমাত্র 

েক্তনপাশ। ডচটডচনট কন়েকটা বাডলশ। একটট ঘনরই থাকা-খাও়ো সাংসানরর যাবেী়ে কাজকম ব। প্রনেযক 

পদনক্ষনপ অিাব ডিল দকাডেনদর জীবনের চূ়িাে বাধা। এই বাধাই দকাডের দাদা কমনলর সােঁারু স্বপ্ননক 

অকানলই পেু কনর ডদন়েডিল। দকাডের বাডক িাই দবানের জীবনেও এিানবই দেনম এনসডিল ডশক্ষা-ডদক্ষা, 

রুডচহীে ডেদারুণ তশশব। এই অবিা়ে হিাৎ কনর কমনলর মৃেুযর হনল দকাডেরা এখে চূ়িােিানব 

আে়েহীে, অডিিাবকহীে।োই, ডক্ষেীশ ডসাংনহর কানি দকাডের চূ়িাে হাহাকানরর। মধয ডদন়ে 

আে়েহীে,খাদযসাংিাে হীে, এক ডেদারুণ দাডররযপীড়িে জীবেযাত্রার পডরচ়ে পাও়ো যা়ে। 


