
১. কম-বেশি ১৫টি িব্দের মব্দযে উত্তর বেব্দ ো : 

১.১ 'শিন্দি উপশিত বেই বেষ্টোিো করব্দেন' - বকোন ্ বেষ্টোর কথো প্রোেশিক েব্দেব্দেন? 

উত্তর:-সাহিহযিক সসয়দ মুজযবা আলীর রহিয ‘নব নব সৃষ্টি’ শীর্ ষক প্রবন্ধ থেকক উদ্ধৃযাাংশষ্টি 

গৃিীয। থলখক থদকখকেন ভার্ার মকধি হভন্ন হভন্ন ভার্ার প্রকবশ অবিািয। থসই প্রকবশ বন্ধ করার 

হবর্কয় হিন্দি সাহিহযিককদর থিিার কো প্রাবহন্ধক বকলকেন। বহু হিন্দি সাহিহযিক থিিা করকেন 

হিন্দি ভার্ার থেকক আরহব, ফাহস ষ ও ইাংকরন্দজ ভার্ার শব্দগুহলকক বজষন করার। 

১.২ 'এরই মোব্দে েোাংেোর প্রোণ' - কশে বকোথোয় েোাংেোর প্রোব্দণর েিোন বপব্দয়ব্দেন? 

উঃ- কহব জীবনানি দাশ যার ‘আকাকশর সাযষ্টি যারা’ কহবযায় গ্রামবাাংলার সাধারণ সন্ধিার 

প্রকৃহযর মাকে বাাংলার প্রাণ খুুঁকজ থেকয়কেন।|বাাংলার নরম ধাকনর গন্ধ, কলহম,িা ুঁদা -সরেুষ্টি 

মাকেকদর ঘ্রাণ, িা ুঁকসর োলক, শর, েুকুকরর জল, হককশারীর িাল থধা ুঁয়া হভকজ শীযল িায,হককর্াকরর 

োকয় দলা মুোঘাস আর লাল লাল বুঁি ফকলর বিহেয গকন্ধর ক্লান্ত নীরবযার মকধি বাাংলার প্রাকণর 

স্পিন ধ্বহনয িকয়কে। 

১.৩ 'এ ন আমোর দৃঢ় শেশ্বোে িব্দয়ব্দে' - পত্রব্দে ব্দকর দৃঢ় শেশ্বোেটি কী? 

উঃ- হমস থনাকবল হেকলন স্বামী হবকবকানকির হশর্িাকদর মকধি অনিযমা ও অগ্রগণিা। যার দ্বারা 

সাংঘষ্টিয  কলিানমূলক কাকজর হববরণ শুকন স্বামী হবকবকানকির দৃঢ় হবশ্বাস িকয়কে থে, ভারকযর 

কাকজ হমস থনাবল-এর এক হবরাি ভহবর্িৎ রকয়কে।  

১.৪ 'যো শিব্দয় ওই উঠোব্দন বতোর দোাঁড়ো' - বে োব্দন শিব্দয় দোাঁড়োব্দে বকোন ্ দৃিে বদ ো যোব্দে? 

উঃ কহব নীকরন্দ্র নাে িক্রবযীর থলখা কহবযা আবিমান এ উঠাকন দা ুঁডাকল থদখা োয় থোট্ট ফুল 

সন্ধিার বাযাকস দুলকে, আর থদখা োয় হিরকাল ধকর প্রায় এহক রকয় োওয়া প্রকৃহযর রূে। না জাহন 

কয থলাক একস ঘর থবুঁকধকে, কযজন যারার মালায় হনকজকদর স্বপ্ন বুকনকে । যারা িাহরকয় থগকলও 

আবিমান কাল ধকর সূে ষ উঠকে, সন্ধিা নামকে।  িক্রাকাকর আবহযষয িওয়া জীবকনর প্রবাি থদখা 

োয় উঠাকন দা ুঁহডকয়।  

১.৫ 'বতোমোর েোশড় বকোথোয়?' - রোযোরোণী এই প্রব্দের উত্তব্দর কী েব্দেশেে? 

উঃ- রাধারানী গকে অজানা অকিনা থলাকষ্টি অন্ধকাকর রাধারাণীকক বাহড থকাোয় প্রশ্ন করকল যাুঁর 

উত্তকর থস জানায় থে থস শ্রীরামেুকর োকক। 



২. প্রেঙ্গ শনব্দদেিেি কম-বেশি ৬০টি িব্দের মব্দযে উত্তর বেব্দ ো : 

২.১ 'োংসৃ্কত ভোষো আত্মশনভেরিীে।' - প্রোেশিক বকন এমন মন্তেে কব্দরব্দেন? 

উঃ- উদ্ধৃযাাংশষ্টি সসয়দ মুজযফা আহলর থলখা ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধ থেকক থনওয়া িকয়কে। 

 নযুন শব্দসৃষ্টির জনি সাংসৃ্কয প্রেকম ধার করার কো না থভকব আেন ভাণ্ডাকর অনসুন্ধান 

িালায়। থসখানকার থকাকনা ধাযু বা শকব্দর অদলবদল ঘষ্টিকয় হকাংবা েুকরাকনা ধাযু হদকয় নযুন শব্দষ্টি 

বাহনকয় থনওয়া োয় হকনা খুুঁকজ থদকখ। অনি থকাকনা ভার্া থেকক শব্দ ধার করকলও যার সাংখিা খুবই 

কম।  যাই থসভাকব অনি ভার্ার উের হনভষরশীল নয় বকলই থলখক সাংসৃ্কয ভার্াকক আত্মহনভষরশীল 

বকল মকন ককরকেন। 

২.২ 'পৃশথেীর বকোব্দনো পথ এ কনেোব্দর বদব্দ  শনব্দকো' - বকোন ্ কনেোর কথো এব্দেব্দত্র েেো 

িব্দয়ব্দে? 

উঃ-  ‘আকাকশ সাযষ্টি যারা’ কহবযায় কহব জীবনানি দাশ আকলািি উদ্ধৃহযকয বাাংলায় থনকম 

আসা সন্ধিাকক নীলাভ থকশবযী কনিার সকে যুলনা ককরকেন। যার ঘন থকশরাহশ েহডকয় েকড 

বাাংলার োয়াঘন সন্ধিার আকাকশ, কহবর স্বকপ্ন হবকভার থিাকখ, আর আম, কাুঁঠাল আর হিজকলর 

বকনর মাোয়, থসই হিগ্ধ িুকলর কনিাকক েৃহেবীর আক থকান প্রকদকশর মানুর্ থদকখহন এ কোই কহব 

এখাকন বকলকেন। 

২.৩ 'মরদ শক েোত িোশত কো দোাঁত' - স্বোমী শেব্দেকোনি বকন এই প্রেোদটি েেেিোর কব্দরব্দেন? 

উঃ- স্বামীন্দজ বকলকেন, ভারযবকর্ ষর কাকজ থোগ থদওয়ার আকগ হমস থনাবল থেন গভীরভাকব 

হিন্তাভাবনা ককরন। যকব থসই কাকজ হবফল িকল বা হবরন্দি ভাব উেহিয িকলও, স্বামীন্দজ যাুঁর োকশ 

োককবন। এ োডাও থবদান্ত ধকম ষর প্রহয আিা না োককল হকাংবা ভারযবকর্ ষর কাজ না-করকলও, 

স্বামীন্দজ যাুঁর প্রহয আিা িারাকবন না। এবাং হযহন থে সব ষান্তকরকণ যার কো রাখকবন যা থবাোকয 

একষ্টি  হিন্দি প্রবাদ বিবিার ককর স্বামীন্দজ হলকখকেন, ‘মরদ হক বায িাহয কা দা ুঁয একবার থবরুকল 

আর হভযকর োয় না।' অে ষাৎ খাুঁষ্টি থলাককর কোর থকাকনা নডিড িয় না। 

২.৪ 'ফুরয় নো বেই একগাঁইব্দয়িোর দরুন্ত শপপোেো।' - বকোন ্ শপপোেোব্দক, বকন দরুন্ত েেো 

িব্দয়ব্দে? 

উঃ- কহব নীকরন্দ্রনাে িক্রবযীর ‘আবিমান’ কহবযা থেকক উেহরউি িরণষ্টি থনওয়া িকয়কে। 

আকলািি কহবযায় ‘হেোসা বলকয থসইসব প্রবাসী বাঙাহলকক থবাোকনা িকয়কে, োরা ‘োয়া সুহনহবড 

শাহন্তর নীড’ এই বাাংলার প্রকৃহয ও গ্রামজীবকনর অনাহবল থসৌিে ষ  উেকভাকগর থনশায় বাকরবাকর 

হফকর আকস। জন্মভূহম থেকড োকক িকল থেকয িকয়কে হবকদশ-এ, থস মাযৃভূহমর প্রহয নাহডর িান 

অনুভবু ককর অনবরয।যাই হেোসাকক দুরন্ত বলা িইকয়কে। 

৩. নীব্দের প্রেগশের উত্তর শনব্দের ভোষোয় বেব্দ ো (কম-বেশি ১৫০ িব্দে) : 

৩.১ 'েোঙোশে েশরব্দত্র শেব্দরোি শেদেমোন।' - 'নে নে েৃটষ্ট' প্রেব্দি প্রোেশিক কীভোব্দে বেই 

শেব্দরোব্দির পশরেয় শদব্দয়ব্দেন? 



উঃ- ‘নব নব সৃষ্টি’ রিনাষ্টিকয থলখক সসয়দ মুজযবা আলী বাাংলা সাহিকযির ভার্ার কো বকলকেন। 

থসই ভার্া প্রসকে আকলািনায় বাঙাহল িহরকের হবকশর্ বাঙাহল সবহশকিির হদকষ্টি হযহন উকেখ 

ককরকেন। হযহন থে সবহশকিির কো বকলকেন, যা িল বাঙাহলর হবকরািী মকনাভাব। বাঙাহল হিরহদন 

কী রাজনীহয, কী ধম ষ, কী সাহিযি সব ষকেকে হবপ্লকবর সন্ধান ককর হগকয়কে। এবাং েখন থেখাকন 

নযুকনর সন্ধান থেকয়কে যখনই থকবল আকরািন ককরকে। যাই কলকাযার িহলয মুকখর ভার্া থক 

থকন্দ্র ককর কখনও রহিয িকয়কে সাহিযি,'হুকযাম েিা ুঁিার নকশা' ,কখকনা ধম ষকক আশ্রয় ককর 

বাঙাহল গকড যুকলকে সাহিকযির েহরমণ্ডল, 'েদাবলী কীযষন'।  আবার কখনও বাঙাহল রাজননহযক 

েেোয়ায় রিনা ককরকে আরহব-ফারহস হমহশ্রয ভার্ার ধরন। কখকনা আবার থলাক সাহিযি, গাকন, 

বাঙাহল গ্রিণ ককরকে থলৌহকক ভার্ার থো ুঁয়া। 

     এই ভাকবই, গযানুগহযক প্রািীন ঐহযকিির থদািাই বাঙাহল কখকনা নযুনত্বকক বা আনিময় 

উোদানকক আগ্রিি ককরহন। বড প্রািীন ও ইহযিাস সাকে, গযানুগহযক প্রোর সাকে বাঙাহল হবকরাি 

ককরকে বারবার। এই হবকরাকির মধি হদকয়ই বাঙাহল সমাকজ, সাহিকযি, রাজনীহযকয প্রহযষ্ঠা ককরকে 

নযুনত্ব। প্রাবহন্ধক এর ময অনুসাকর এই ভাকবই বাঙাহল িহরকে হবকরাি হিরকাল হবদিমান। 

 

৩.২ 'আশেয়োব্দে িোন্ত অনুিত/েোাংেোর নীে েিেো' - 'আকোব্দি েোতটি তোরো' কশেতো বেই 

শেব্দরোব্দির পশরেয় শদব্দয়ব্দেন? 

উঃ- হিেরূেময় কহব জীবনানি দাশ রহিয ‘রূেসী বাাংলা কাকবির অন্তগ ষয ‘আকাকশ সাযষ্টি যারা 

িযুদষশেদী কহবযায় কহব জীবনানি দাশ বাাংলাকদকশর একষ্টি সন্ধিাকক থকন্দ্র ককর কহবযাষ্টি রিনা 

ককরকেন। প্রকৃহযকপ্রমী কহব জীবনানি লে ককরকেন বাাংলার েহেপ্রকৃহযর এই হবরল থসৌিে ষ 

থেকক বন্দিয বাহক েৃহেবী। বাাংলায় থনকম আসা সন্ধিাকক নীলাভ থকশবযী কনিার সকে যুলনা 

ককরকেন কহব যার ঘন থকশরাহশ েহডকয় েকড বাাংলার োয়াঘন সন্ধিার আকাকশ, কহবর স্বকপ্ন 

হবকভার থিাকখ, আর আম, কাুঁঠাল আর হিজকলর বকনর মাোয়, থসই হিগ্ধ িুকলর কনিাকক েৃহেবীর 

আক থকান প্রকদকশর মানুর্ থদকখহন | কহব নানা অনুর্কে অনুভব ককরকেন সন্ধিার হিগ্ধ গন্ধ। 

কখনও নরম ধাকন, কলহমর ঘ্রাকণ, আবার কখনও িা ুঁকসর োলক, শর, েুকুকরর জল, সমাহিয 

রূকের। হককর্াকরর োকয় দলা মুোঘাস আর লাল লাল বুঁি ফকলর বিহেয গকন্ধর ক্লান্ত নীরবযার মকধি 

বাাংলার প্রাকণর স্পিন ধ্বহনয িকয়কে। 

৩.৩ 'শেটঠ' অনুেরব্দণ স্বোমী শেব্দেকোনব্দির শেব্দদিী ভক্ত ও অনুিোমীব্দদর পশরেয় দোও। 

উঃ‘স্বামীন্দজ হিষ্টঠকয থে সমস্ত হবকদহশ ও হবকদহশনীকদর নাম উকেখ ককরকেন যার মকধি প্রেকমই 

হযহন যাুঁর হমস থনাকবল-এর কো হলকখকেন|যাুঁককই হযহন হিষ্টঠষ্টি হলকখকেন। হমস মাগ ষাকরি থনাকবল 

স্বামীন্দজর কাকে দীো গ্রিণ ককরন এবাং যারই আদকশ ষ ভারকযর নারীসমাকজর কলিাকণ জীবন 

উৎসগ ষ ককরন। কলকাযার বাগবাজাকর একষ্টি বাহলকা হবদিালয় িােন ককরন। থেষ্টির নাম 

‘হনকবহদযা বাহলকা হবদিালয়। 

 হম স্টাহডষ স্বামী হবকবকানকির একজন ইাংকরজ ভি হেহন ইাংলিাকে থবদান্ত প্রিাকরর কাকজ 

স্বাহমজীকক সািােি ককরন। 



হমস থিনহরকয়িা মুলার স্বামীন্দজকক থবলুড মঠ িােকনর কাকজ অে ষ সািােি ককরহেকলন। হমস 

মুলাকরর বাহডকয স্বামীন্দজ হকেুহদন অহযহে হিসাকব হেকলন। স্বামীন্দজ বকলকেন থে, যার হকেুিা রুে 

থমজাজ ও অহিরহিত্ত রকয়কে; যকব হযহন আবার সহৃদয় ও অমাহয়ক। 

হমকসস থসহভয়ার সম্পককষ স্বামীন্দজ খুব প্রশাংসা ককরকেন।হযহন বকলকেন, হমকসস থসহভয়ার 

খুবই থিিময়ী। যাুঁর স্বামী কিােকিন থজ. এইি. থসহভয়ার। এই থসহভয়ার দম্পহযই একমাে ইাংকরজ 

োুঁরা একদশীয়কদর ঘৃণা ককরন না। যকব এুঁকদর থকাকনা হনহদষি কাে ষপ্রণালী থনই। 

স্বামীন্দজর দুজন বনু্ধ িকলন হমস মিাকলাউড ও বস্টকনর হমকসস বুল। যাুঁরা খুবই উেকাহর।  

স্বামীন্দজকক নানান কাকজ সািােি ককরকেন মিাকলাউড, আর হমকসস বুল থবলুড মঠ িােকন অকনক 

অে ষ সািােি ককরকেন। 

৩.৪ 'নব্দিিোেিো েুশড়ব্দয় ওব্দঠ, শকন্তু মুড়য় নো' - পঙন্দক্তটির তোৎপয ে শেব্দেষণ কব্দরো। 

উঃ- উদ্ধৃযাাংশষ্টি নীকরন্দ্রনাে িক্রবযীর ‘আবিমান’ কহবযার অাংশ হবকশর্। হবগয শযক থেককই 

থভাগবাদী জীবকনর িাকন গ্রাকমর মানুর্ ধীকর ধীকর শিরমুখী িকয়কে। গ্রাম থেকড যারা বাসা থবুঁকধকে 

শিকর। শিকরর জীবন যাকদর িয়কযা হকেু থভাকগর উেকরণ হদকয থেকরকে, হকন্তু ো হদকয োকরহন, 

যা িল অনাহবল শাহন্ত ও থসৌিে ষ। গ্রাম জীবকনর হিরন্তন থসৌিে ষ আর অনাহবল শাহন্ত কহবর মকন 

বার বার জাহগকয়কে প্রযিাবযষকনর বাসনা। কহবর থসই সুপ্ত বাসনাই এই কহবযায় বাঙ্ময় িকয় উকঠকে। 

কহব হবশ্বাস ককরন, গ্রাকমর এই জীবন থকাকনাহদন ও প্রাণিীন িয় না। এই জীবন েয ই েুকরাকনা থিাক, 

কখনও মুহডকয় োয় না। রুেকোর  গে থশর্ িওয়ার সকে সকে নকি গােষ্টি মুহডকয় োয়। যকব 

কহবযায় নকি গােষ্টি মুহডকয় োয় না, হকন্তু বুহডকয় োয়। এখাকন হফরকয োরকলই হমলকব এক েহরেূণ ষ 

আনিময় জীবকনর আশ্বাস। এখাকনই আকে আধুহনক শহুকর মানুকর্র সমস্ত েন্ত্রণার সুহনন্দিয 

হনরাময়।  

৩.৫ 'তোিোরো দশরর, শকন্তু বেোভী নব্দি' - কোব্দদর কথো েেো িব্দয়ব্দে? পোঠেোাংি অনুেরব্দণ 

তোব্দদর দোশররে এোং শনব্দে েোভতোর প্রেঙ্গ আব্দেোেনো কব্দরো। 

উঃ- আকলািি উদ্ধৃহযষ্টি সাহিযিসম্রাি বন্দিমিন্দ্র িকট্টাোধিায় রহিয রাধারানী উেনিাকসর অন্তগ ষয 

প্রেম েহরকেদ থেকক গৃিীয।এখাকন রাধারাণীর কো বলা িকেকে। 

হেযার অকন্দিক মৃযুিকয সিায়-সম্বলিীনা রাধারাণী ও যার মা সম্পহত্তসাংক্রান্ত মামলায় েরান্দজয 

ও সব ষস্বান্ত িকয়, হভকিমাষ্টি থেকড এক হনযান্ত কুষ্টিকর হনদারুণ দাহরকরি হদনোেন করকয োকক। 

রকের েূকব ষ রাধারাণীর মা গুরযর েীহডযা িকল যার েকেির সাংিাকন রাধারাণী বনফুকলর মালা থগুঁকে 

মাকিকশর রকের িাকি হবক্রয় করকয োয়। হকন্তু প্রবল েড-বৃষ্টিকয িাি থভকঙ োয়। । মালা হবক্রকয় 

বিে ষমকনারে িকয় রাধারাণী েখন অশ্রুসজল থিাকখ বাহডর হদকক অগ্রসর িয়, যখন যার সকে 

সাোৎ ঘকি এক আগন্তুককর অকিনা থসই আগন্তুক রাধারাণীর সকে ককোেকেনকাকল যার 

অসিায়যার কো থজকন মালা থকনার আগ্রি প্রকাশ ককর। রাধারাণী হদ্বধাগ্রস্ত িয় উেকারী থসই 

বিন্দির কাে থেকক দাম গ্রিকণ৷ শুধ ুযাই নয়, থসই বিন্দি দয়ােরবশ িকয় মালার হনধ ষাহরয মূকলির 

অহযহরি অে ষ প্রদান ককরন।হকন্তু অন্ধকাকরও থসই িাকার েহরমাণ থবহশ থবাধ িওয়ায় রাধারাণী 

যাকক দাডাকয বকল কারন থস আকলা থেকল েরখ ককর অহযহরি অে ষ থফরয হদকয িায়।এোডা 



রাধারাণীর জনি থসই বিন্দি  শাহড হককন োঠাকল এমনহক একিা থনািও থফকল োন যাকদর বাহডকয 

হকন্তু থফকল োওয়া থনািষ্টি যারা ভাঙায় োল যারা বযষমাকন দহরর, অসিায় বকলই রুন্দিণীকুমার দান 

গ্রিণ ককরকে যকব অহযহরি অকে ষর প্রহয যাকদর থকাকনা থলাভ হেল না বকলই থসই িাকা থফরয 

থদওয়ার জনি যারা যাুঁর সন্ধান ককরহেল। 

 

  

 

 


