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#দ্বাদল_দেবণ:  প্রাক বিববাচবি পরীক্ষার প্রস্তুবত 

#বাাংা প্রথম পত্র #ক্লা_৩ 

ববয়: াা ু( উপিযা) 

 

সয়দ ওয়াীউল্লা (১৯২২-১৯৭১) 

 

#বলখিফ 

 

#উপিযা কাদক বদ জািদত পারদবা 
#বাাংা উপিযাদ ইবতাগত পবরচয় 

#ামাবজক কুাংস্কার ম্পদকব  জািদত পারদবা 
#ধ্মববযাবায়ী তথা মাজার বযাবায়ী মবজদদর অবিত্ব ম্পদক জািদত  পারদবা 
#ধ্দমবর চাদদর আবৃত কদর বযবি স্বাথবকক প্রাধ্ািয বদদয় মবজদদর প্রবতপবি ম্পদকব  জািা যাদব 
#প্রবতবাদী িারী চবরত্র জবমার পবরচয় পাওয়া যাদব। 

#মািদুর অজ্ঞতার ুদযাদগ ুববধ্াবাদী অথববপ্সু ামাবজক উত্থাি  ম্পদকব  জািা যাদব। 

#ধ্মববযবায়ী অন্ধদত্বর কাদে সু্ক প্রবতষ্ঠা বকভাদব রুদ্ধ দয় পদে তা জািা যাদব। 

#লযীি জিবহু অঞ্চদর মািু দখদয় পদর বাাঁচার জিয গ্রাম লদর পাবে জামায় বকভাদব তা জািা যাদব। 

#গ্রামীণ িারীকদর স্বামীভবি ও অতযাচাবরত ওয়া ববকয় জািা যাকব । যখি তখি তাাক দদয়া ববকয়। 

#দখক_পবরবচবত 

 

                             #সয়দ_ওয়াীউল্লা 
 

#জন্ :  ১৯২২ বিষ্টাদের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাদম  জন্ গ্রণ কদরি। তাাঁর বপতার িাম সয়দ আমদ উল্লা । তাাঁদদর  সপতৃক  

বিবা বে  দিায়াখাী। ককাতা ও ঢাকা বাাংাদদদলর বববভন্ন লদর তাাঁর বলক্ষাজীবি অবতবাবত য়। াাংবাবদকতা বদ
দয় তাাঁর কমবজীবি শুরু। দদদল -ববদদদল  রকাদরর বববভন্ন উচ্চতর পদদ বতবি অবধ্বষ্টত বেদি। 

 

বাাংা াবকতযর ববরপ্রজ  ও প্রবতভ রুবচঋদ্ধ  াবতয -বলকের িবিত এক িাম সয়দ ওয়াীউল্লা। বাাংা  
কথাাবকতযর অিযতম দেষ্ঠ রূপকার, জীবিন্ধািী ও মাজ- কচতি সয়দ ওয়াীউল্লার রচিায় উজ্জ্বরূকপ 
প্রবতফবত কয়কে ধ্মীয় ামাবজক কুাংস্কার, মূযকবাকধ্র অবক্ষয়, মািবমকির অন্তদ্ববন্দ্ব প্রভৃবত। বাাংাকদকলর 
কথাবলেকক বতবি আন্তজব াবতক মাকি উন্নীত ককরকেি। 
াবকতয অবদাকির জিয বতবি বাাংা একাকডবম পুরস্কার দপকয়কেি। 
#বাাংাকদকলর মুবিযুদ্ধ চাকাক ১৯৭১ এর ১০ অকটাবর পযাবরক #মৃতুয বরণ   ককরি সয়দ ওয়াীউল্লা। 
 

#দখককর_ৃবষ্ট_মূ 
#উপিযা 

১ াা ু (১৯৪৮) 

২  চাাঁকদর অমাবযা  (১৯৬৪ ) 

৩ কাাঁকদা িদী কাাঁকদা   ( ১৯৬৮ ) 

৪  কদযব  এলীয়  ( ২০০৬) 

 

 



#দোট_গে 

 

১  িয়ি চারা  ১৯৪৫ 

২  দইু তীর ও অিযািয গে  ১৯৬৫ 

 

অগ্রবিত গোবব 

ীমাীি একবিকম,  বচরন্তি পৃবথবী, সচত্র বদকির এক বদ্বপ্রকর,  ঝকো ন্ধযা, প্রাস্থবিক,  পথ দবকধ্ বদ, মািু , অিুবৃবি, াত 

দবাি পারু, াত দবাি পারু ( বদ্বতীয় দফা), োয়া, দ্বীপ, প্রব াওয়া ও ঝাওগাে,  দাকমরা, স্থাবর,  স্বপ্ন দিকব একবে,  ও 

আর তারা,  বুজ মাঠ,  স্বগত, মািবকতা , কাচার, ূযবাকাক, মাবঝ, অবর কাবয, িক, রি ও আকাল, মৃতুয, স্বকপ্নর 

অধ্যায়,  তীি, বাংকলর দজর,  িাবির বাবের দকল্লা,  িা কাকি  বাব ু । 

#িাটক 

 

১ .   ববপীর  ১৯৬০ 
২ :   তরঙ্গভঙ্গ ,  আাঢ়  ১৩৭১,/  জিু ১৯৬৫ 
৩ :   ুেঙ্গ  , এবপ্র  ১৯৬৪ 
৪  :   উজাকি মৃতুয 
 
#ববকল_দ্রষ্টবয:   "াা"ু  উপিযাকর ইয়করবজ অিুবাদ   Tree without Roots 
 
#পাঠ_পবরবচবত 
 
মূ চবরত্র মবজদ :  শুরু দথকক দল পযবন্ত  তাকক বঘকরই উপিযাকর কাববি আববতব ত। মব্বতিগর গ্রাকমর 
অবধ্বাীকদর মাজারককবিক ভয় ভবি  েদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষা ব বিয়ন্ত্রণ ককর মবজদ। তার চক্রাকন্তই  বিরুকেল 
য় তাকর ও কাকদকরর বাপ। 
আওয়াপুকরর পীকরর কঙ্গ প্রবতদ্ববন্দ্বতার দলক দ পীরককও দ ককর পরাভূত। 
 
 
 
খাকক বযাপারীর  প্রথম স্ত্রীদক  তাাক দদওয়াকিা 
যুবক আক্কা এর সু্ক প্রবতষ্ঠার আকয়াজিকক ববদ্রূপ ও তাকক অধ্াবমবক বককব বচবিত ককর তাকক গ্রাম োো 
করা 
এ কবর মধ্য বদকয় মবজকদর প্রভাব ও প্রবতষ্ঠা  বিরঙু্কলভাকব বিকজর ককর দিয়। 
দ বদ্বতীয় ববকয়র বপবেকতও বক ।  জবমা দ িতুি বউকয়র িাম, চঞ্চ জ র দমকয়, বকন্তু মবজদ 
তাকক বক আিকত পাকর িা,  একটু প্রবতবাদী দ। মবজকদর মুকখ দ থুথ ুবেটায় ফক বক্ষপ্ত মবজদ জবমাকক  
মাজার ঘকরর অন্ধকাকর  দবাঁকধ্ রাকখ । শুরু য় প্রব ঝে-বৃবষ্ট বকন্তু মবজকদর প্রথম স্ত্রী রীমার হৃদয় 
বযাকু য়।  মবজকদর প্রবত রবমার দয ববশ্বা বে পববকতর মকতা অট এবাং ধ্রুবতারার মকতা অিে` দ 
রীমাই ককর ববকদ্রা।  দবাঝা যায় মবজকদর প্রবতষ্ঠার বভকত ফাট ধ্করকে। 
প্রতীককর মাধ্যকম  জবমার পা মাজারকক দয আঘাত ককর, তা  মাকজর এ কুাংস্কাকরর কপাক কঙ্ককপকিরই  
লাবম। 
বলাবৃবষ্টকত ফকর বযাপক ক্ষবত ক গ্রামবাী মবজকদর কাকে প্রবতকার চায় বকন্তু মবজকদর কাে দথকক ধ্মক 
োো বকেুই পায় িা , মবজদ বক  :   িাফরমাবি কবরও িা ; দখাদার ওপর দতায়াকক্ক রাকখা।        
--- এভাকবই  ববপযবি  পাবরবাবরক জীবি, ববধ্বি ফকর দক্ষত  এবাং দবরদ্র গ্রামবাীর াাকাকরর মধ্য 
বদকয় াা ুউপিযাকর কাববি  দল য়। 



মবজদ মূত:   কুাংস্কার, প্রতারণা এবাং  অন্ধববশ্বাকর প্রতীক। প্রথাকক দ টিবককয় রাখকত চায়, প্রভূ কত 
চায়, চায় অপ্রবতত ক্ষমতার অবধ্কারী কত। প্রতারণা যা ককর তা দ জ্ঞাকি ককর। দ ঈশ্বর ববশ্বাীও ।  
তকব মাজারটিকক দ টিবককয় রাখকত  চায় দয দকাি মূকয । 
মবজদ বিকজর অবিত্বকক দয দকাি মূকয টিবককয় রাখকত চায় ধ্মবকক পূাঁবজ ককর দ িাকম এক বযবায়। তাই  
দ কবকরর পাকল দাাঁবেকয়  বুকক ঝুাকিা তামার বখা বদকয় দাাঁত  দখাাঁচাকত  দখাাঁচাকত দ স্পকষ্ট দবাকঝ , 
দবুিয়ায়  স্বচ্ছভাকব দকুবা দখকয় বাাঁচার জিয দয দখা দখকত যাকচ্ছ দ াাংঘাবতক। 
 

উপিযাটি  প্রথম প্রকাবলত  য় ১৯৪৮  াক   
বদ্বতীয়  প্রকালকা                   ১৯৬০   " 
 
#পটভূম:    ১৯৪০  বকাংবা   ১৯৫০  দলককর বাাংাকদকলর গ্রামমাজ, মূত  গ্রামীণ মাকজর াধ্ারণ 
রতাকক দকি ককর  ধ্মবকক  বযবার উপাদাি রূকপ বযবাকরর একটি িগ্ন বচত্র উপিযাটির  মূ ববয়। 
#ইাংকরবজ_ও_ফরাব_ভাায়_াা_ুঅিুবাদ_করা_য় 
 
#উেীপক   জ্ঞািমূক:১,  অিুধ্াবিমূক:  ২ ,  প্রকয়াগমূক : ৩   ও  উচ্চতর দক্ষতামূক :  ৪                     

 

৷)   মূযমাকির পযবাকয় ািা চক অবমূকযর িগ্ন থাবা 
     বখাকি মূযকবাকধ্র ভাঙ্গকির লে শুিবে অর। 
     পার ককরবে ময় দই দবাকধ্র ভাঙ্গকি 
     চাবরবদক শুধ্ু দধ্কয় চা ববরামীি এক পাঠ। 
ক)  াা ুউপিযাটির ইাংদরবজ অিুবাদ দক কদরি? 

খ)  "লদযর দচদয় টুবপ দববল ধ্কমবর আগাো দববল" বদত কী দবাঝাদিা  দয়দে? 

গ) উেীপকক "াা"ু ,উপিযাকর দকাি ববয়টি প্রবতফবত কয়কে বযাখযা ককরা। 
ঘ) উেীপকক ববণবত "ভাঙ্গকির লে শুিবে অর"  এর াকথ াা ুউপিযাকর দকাি ববয়কক বচবিত ককর 
ববকেণ ককরা। 

#দখ_স্বত্ব_রুহু_রুদ 

#োবব্বল_সবলাখ_১৪২৭ 

#িয়_দম_২০২০ 

 

#উপিযা_বার_বার_পেদত_য় 

 


