
মুহা�দ ��ল কা েদর

সহকারী অধ �াপক
বাংলা িবভাগ
�বপজা পাব িলক �� ল ও ক েলজ চ��াম
ি�য় িশ�াথ�  �াদশ ��িণর �াক িনব�া চ িন পরী�ার পাঠ � সূ িচ অনুযায়ী  ১ িট পূণ�া� সৃজনশীল  �� ও উ�র
নমুনা  িহ েস েব �দয়া হল।
আ েরা ৪ িট  সৃজনশীল �ে�র ক)  �ানমূলক ও খ) অনুধাবনমূলক উ�র সংযু� করা হল  
গ) �েয়াগমূলক  ও ঘ) উ�তর দ�তামূলক  �� দ ুেটার  িক �নাট্ স  �দয়া হল 

@�থম উ�ীপক

িব ে�র �দ েশ �দ েশ ��াগার পাঠেকর  তৃ ি�িবধান ক ের আস েছ। পাঠাগা ের িব িভ� বয় েসর পাঠক তা েদর
� িচমা িফক সা িহত � িব�ান দশ�ন অথ�নী িত ই িতহাস ধম�  িব িভ� িবষেয়র বই পাঠ কর েত পা েরন। �স কার েণই
পাঠাগার তথা ��াগার প�য়া েদর িচ�া-�চতনা  েমধা ও মন নচচ� ার জানালা েক খু েল িদ েয় েছ।
ক) লু �ভর িমউ িজয়াম  ক েব গ েড় ও েঠ?
খ) `জাদঘুর  একটা শ ি�শালী সামা িজক সংগঠন।` - �কন?
গ) উ�ীপ েক ব িণ�ত ��াগা ের 'জাদঘু ের �কন যাব'  �ব ে�র �কান িবষয় িট �িতফ িলত হ েয় েছ? তা ব �াখ �া ক েরা।
ঘ) পাঠাগা েরর ম েতা  জাদঘুরও আমা েদর ম েনাজগৎ েক সমৃ� ক ের �চতনা েক শা িনত ক ের ' -ম�ব �িট মূল �ায়ন
ক েরা।

#িব: #�:   #ি�য় িশ�াথ�   এ উ�ীপ েকর  নমুনা  উ�র  �দয়া হল  ভাল  ক ের �খয়াল  কর েব িকভা েব
সৃজনশী েলর  উ�র  কর েত হয়।

নমুনা উ�র

ক)  লু �ভর িমউ িজয়াম  ১৫৪৬ সা েল  গ েড় ও েঠ

খ)  #সমা েজ �ান ও ভাবাদশ�   ছ িড় েয় মানু েষর �চতনােক জা�ত ক ের ব েল জাদ ুঘর েক একটা শ ি�শালী
সামা িজক সংগঠন বলা হ েয় েছ।

জাদঘুর আমা েদর �ান দান ক ের, আমা েদর শ ি� �যাগায়, আমা েদর সামা িজক �চতনাও জা�ত ক ের,
আমা েদর ম েনাজগৎ েক সমৃ� ক ের। মানুষ তা েদর অতীত ঐ িতহ � এবং ই িতহা েসর িনদশ�ন ও আ�প িরচয়
স� েক�  সু�র একটা থারণা পায় জাদঘু ের।  এ সব কার েণ জাদঘুর েক একটা শ ি�শালী  সামা িজক সংগঠন
আখ �া �দয়া হয়।

গ) #উ�ীপ েক ব িণ�ত ��াগা ের " জাদঘু ের �কন যাব" �ব ে�র সাব�জনীন ও িব িচ�ধর েণর �ান অজ�েনর
িবষয় িট �িতফ িলত হ েয় েছ।

আমরা জা িন সাধারণত  জাতীয় জাদঘুর এবং ��াগার সকল ��িণর দশ�ক েদর জন � উ�ু� । �সখা েন িব িচ�
�া েনর সমাহার মজুদ থা েক।  ধম� , সা িহত �, িব�ান, ঐ িতহ �, ই িতহাস এবং িবলু�  সভ �তার হাজােরা উপকরণ
-সকল জাতীয় �িত�া েন  সংগৃহীত থা েক। এ সব সাব�জনীন  িবষয়  জাতীয় ��াগার ও জাদঘুর �থ েক মানুষ
ব� িবধ িব িচ�মুখী �ান  অজ�ন ক ের।

উ�ীপ েক ল� ণীয় পৃ িথবীর �ায় সব �দ েশই পাঠ েকর তৃ ি� িবধা েনর জন � ��াগার রাখা হ েয় েছ। পাঠাগা ের এ েস
আ�হী  পাঠকরা তা েদর � িচ অনুযায়ী ধম�, সা িহত �, িব�ান, দশ�ন, ই িতহাস, অথ�নী িত িবষয়ক �� পাঠ ক ের

� ইি � ি � ী



থা েকন। " জাদঘু ের �কন যাব" �ব ে� জাদঘু েরর ��� তাৎপয� এবং ই িতহাস স� েক�  ব িণ�ত হ েয় েছ। জাতীয়
জাদঘু ের  এক িট  জা িতর সাম ি�ক প িরচয় পাওয়া যায়, অতীত ই িতহাস ,  ঐ িতহ �, সং��  িত এবং  লু� হওয়া
সভ �তার িব িচ�  উপকরণ এখা েন সংর ি�ত থা েক। িব িভ� �পশাজীবী ও অনুস ি�ৎসু জনগন জাদঘু েরর এ
িবষয়� েলা �দ েখ নানা �ান আহরণ ক ের। আর �স  িবষয় িট  উ�ীপ েক বিণ�ত  ��াগা ের  �িতফ িলত হ েয় েছ।

ঘ)  ��াগা েরর ম েতা জাদঘুরও মানবম েনর জগৎ েক সমৃ� ক ের , �চতনা েক শা িনত ক ের"- ম�ব �িট  যথাযথ।

জা িত েক িশ�ায়  উ� িতর িশখ ের িন েয় যাওয়ার পূব� শত�  ��াগা র ছ িড় েয় �দয়া। এখা েন এ েস আ�হী পাঠকরা
িব িচ�ধম�  বই প েড় ম েনাজগৎ েক  � ৈআ া িকত ক ের।  ��াগা েরর ম েতা জাদঘুরও জাতীয় উ�য় েন অন �তম
ভ�  িমকা রা েখ। এর মাধ �েম জা িতর ই িকহাস ঐ িতহ � ও সং��  িত দশ�ন  ক ের দশ�নাথ�রা  জা িতস�ার  েচতনা েক
অ েনকটা  ভালভা েব ধারণ ক ের।

উ�ীপ েক িব িচ�মুখী �ান অজ�ন এবং  �মধা  মন েন ��াগা েরর ��� ফু েট উ েঠ েছ। পৃ িথবীর �ায় সব �দ েশ
জাতী ��াগার খুব ��া�লভা েব অব ি�ত। কারণ ��াগার পাঠ েকর িচ�া �চতনা, �মধা ও মন েনর চচ� ার
জানালা েক উ�ু�  ক ের �দয়। "জাদঘু ের �কন যাব"   �ব ে�  �ব�কা েরর ম েত জাতীয় জাদঘুর একটা
জা িতস�ার সু�র প িরচয় বহন ক ের। এখা েন দশ�ক েদর সু েযাগ ঘ েট জা িতর ��প স� েক�  একা�ভা েব উপল ি�
করার। সং��  িত ও আ� িবকা েশর স�ানও পায়।
জাদঘুর আমা েদর �যমন �ান দান ক ের �তম িন �চতনায় শ ি� �যাগায়, জা�ত ক ের িব েবক েবাধ।

উপযু�� িবে�ষ েণ  আমরা  সু��ভা েব  বুঝ েত পার িছ,  অ�গ�তভা েব  অনুধাবন কর েত পার িছ; এ কথা িট
সত � �য, ��াগা েরর ম েতা  জাদঘুরও  আমা েদর িব িবধ �ান আহর েণ য েথ�  ভ�  িমকা �র েখ থা েক । �ধু তাই
নয় জাদঘুর আমা েদর  মানস �চতনা গঠন কর েতও অনন � ভ�  িমকা পালন ক ের।  এ ধর েণর  (জনগ েণর ) তথা
পাব িলক  �িত�া েন  আস েল  পাঠক  এবং দশ�ক িনেজ েদর � িচ ও চা িহদা অনুযায়ী  িব িচ�ধর েণর �া েনর
জগ েত প ির�মণ ক ের পা ের, তা েদর  সময়� েলা জীব েনর সা েথ সু�রভা েব যাপন ক রেত পা ের ।  মূলত এ কথা
সত � �য  ��াগা েরর �য কাজ  িব��া েনর সা েথ  প িরচয় ঘটায়  �যখা েন ধম�, সা িহত � দশ�ন ইিতহাস, অথ�নী িত ও
ঐ িতহ � স� েক�   পাঠ অভ �া েস অজ�ন  ক ের থা েক  পাঠক, িঠক  �তম িন  জাদঘু রও  আমা েদর  ইিতহাস ঐ িতহ �,
সং��  িত ধম�  ও নৃত� ও জা িতস�া স� েক�   জনগ েণ ের ম েনাজগৎ েক  সমৃ�  ক ের, �চতনা েক শা িনত  ক ের।
অতএব দ ুেটাই  �চতনায় �ালায় আ েলা।

ি�তীয় উ�ীপক

ব িগ� এল খাজনা িন েত / মারল মানুষ কত
পুড়ল শহর পুড়ল শ �ামল / �াম �য শত শত
হানাদা েরর স ে� �জা ের /ল েড় মু ি� �সনা
তা েদর কথ া  �দ েশর মানুষ  / কখ েনা ভ�ল েব না

ক) " �রইন েকাট " গ� িট কত সা েল  �কা িশত হয়?
খ ্)  �াক ডাউ েনর রা েত কী ঘ েট িছল?
গ)  উ�ীপক িট েত "�রইন েকাট" গ ে�র �কান িদক িট ফু েট উেঠ েছ? ব �াখ �া ক েরা।
ঘ)  হানাদার েদর স ে�  �জা ের ল েড় মু ি� �সনা--উ�ীপ েকর এই ব� েব�র ম েতা
       "�রইন েকাট"  গ ে�ও �িত েরা েধর িচ� র েয়েছ।" �তামার অ িভমত ব �� ক েরা।

(ি�য় িশ�াথ�  এবা ের �ানমূলক ও অনুধাবনমূলক �ে� ের উ�র থাক েব, 
�েয়াগ ও উ�তর দ�তামূলক ��� েলার  ই ি�ত থাক েক।)



উ�র এর নমুনা  ক ও খ

ক)  "�রইন েকাট" গ� িট ১৯৯৫ সা েল �কা িশত  হয়। 

খ)   = "�াক ডাউ েনর রা েত পা িক�ািন �সনাবা িহনী কতৃ� ক  ঢাকায় নৃশংস গণহত �ার ঘটনা ঘ েট িছল।

      =  ১৯৭১ সা েলর ২৫ মাচ�  এর রাত েক বলা হয় �াক ডাউ েনর রাত। পাক বা িহনীর সাম িরক জা�া রা েতর
অ�কা ের অত িক� েত  ঝা ঁ িপ েয় প েড় িছল এ �দেশর িনর� ঘুম� মানুেষর উপর। ঢাকা শহের তারা  ভয়াবহ
�ংসয� ও নৃশংস� েপ গণহত �া চালায় ।  �াকডাউ েনর রা েত মূলত �স ঘটনাই ঘ েট িছল।

গ ও ঘ   িক েনাট্ স
গ)
    # গণহত �ার িচ�

    #ঢাকা শহর  �যন  আত��� জীব েনর িচ�  তা উ ে�খ কর েব।

    # ব িগ�রা �যমন খাজনার না েম মানুষ হত �া ক ের �াম শহর �া িল েয় �দয় �তম িন   
       পা িক�া িনরাও  শাস েনর না েম বাঙা িল হত �া ক ের    ( এ িবষয় িট  িব�া ের িলখ েব)

ঘ)

# উ�ীপ েক ব িগ� হানাদার েদর �যমন মু ি� �সনারা �িতহত কর েত সং�াম ক ের , �তম িন �রইন েকাট  গ ে�
পা িক�া িন হানাদার েদর � েখ িদ েত মু ি� েযা�া  ও তার সহায়করা দীঘ�িদন লড়াই ক ের 

# বাংলার মানুষ িনয�া িতত িনগৃহীত �স িচ� ত�  েল ধর েব

# বাংলার মু ি� �সনারা ব িগ�  হানাদার েদর স ে� জীবন িদ েয় লড়াই ক ের �স কথা ত�  েল ধর েব।

# মু ি� েযা�া  িম��র  " �রইন েকাট"  প েরই নু�ল �দা মু ি�যু ে�র �চতনায় ব িলয়ান হ েয় ও েঠ �স কথা ত�  েল ধর েব।

============================

#####   ৩    উ�ীপক
# ি�য় িশ�াথ�  তৃতীয় উ�ীপক �খয়াল  "�নক েলস "গ� হ েত

উ�া িভলাষ এমন এক �ে�র বাহন যা েত আ েরাহন কর ার প িরণাম সীমাহীন �া ি� ছাড়া আর িকছ�  নয়
।  অ িত �লাভ অ িত অহংকার এবং পর�ীকাতরতা মানুষ েক জীব েনর িন�� ের পা েপর গ� ের �ঠ েল �দয়।
যারা জীব েন সফলতা চায় তা েদর অবশ �ই এ িবষয়� েলা অত ��  সু িব েবচনায় এ েন তী� দ ৃি� রাখ েত হ েব
অন �থায় পতন অ িনবায�।

ক)  ব�কু িকন েত ম  ঁিস েয় কত �াঁ স�য় ক ের িছল?
খ) "এরকম জীবন দশ বছর ধ ের চলল" -  �কান জীবন �ল েখা?
গ)  উ�ীপক িট  �কান িদক িদ েয় " �নক েলস" গ ে�র স ে� সাদশৃ �পূণ� -- আ েলাচনা ক ের বু িঝ েয় দাও।

ঘ)  উ�া িভলাষ অ েনক সময় ভীষণ িবপদ �ড েক আ েন-- উ�ীপক ও �নক েলস গ ে�র আ েলা েক িবষয় িট
ট ি উ



কতট�কু সত �  যু ি� উপ�াপন ক েরা।

ক ও খ  নমুনা  উ�র  �দয়া হল িন ে�
আর গ  ও ঘ    keynote �দয়া হল

ক) ব�কু  িকন েত ম ঁিস েয়  চারশ �াঁ  স�য় ক ের িছল

খ)  দশ বছর ধ ের ম ঁিস েয় �লাই েসল ও মাদাম �লাই েসল তা েদর আিথ�ক �দনা �শাধ করবার জন � �য ক েঠার
প ির�ম ক ের �স �স ে�ই এ উ ি� িট করা হ েয় েছ --"এরকম জীবন দশ বছর ধ ের চলল"।

বল না েচর িদন ঘ িন েয় আস েল মাদাম �লাই েসল অনু�া েন যাওয়ার জন � তার বা�বী মাদাম �ফার ি�য়ার এর
কাছ �থ েক তার �নক েলস িট  ধার িন েয় আ েস। �স �নক েলস িট মাদাম �লাই েসল হাির েয় �ফলায় নত�ন আ েরক িট
�নক েলস িক েন বা�বী েক �ফরত �দয় ৷  িক� তার �ামী ও তা েক  ভীষণ ক� সই েত হয়। ঘরক�ার ক িঠন কাজ
রা�াঘ েরর কাজ বাজার করা সব িকছ�  ক ের েছন মাদাম �লাই েসল, �ামীও  অ িফ েসর কা েজর �শ েষ   আ েরা
দীঘ� সময় অ িত ির� সময় ব �বসায়ী েদর িহ েস েবর কাজ ক ের িদ েতন। এভা েব দজু েনর স ি� িলত সং�া েমর ফ েল
দশবছর পর তা েদর �দনা �শাধ কর েত স�ম হয়।

গ) 
# উ�া িভলাষ ও িবলা িসতারিক�ণ প িরণ িতর িদক �থ েক উ�ীপক িট  " �নক েলস " গ ে�র স ে� সাদশৃ �
র েয় েছ।

# �লাভ কর েত �নই সাধ � অনুযায়ী মানু েষর আকা�া পূরণ কর েত হয় , উ�া িভলাষ মানুষ েক সুখী কর েত
পা ের না

# উ�ীপ েক উ�া িভলােষর  ক�ণ প িরণ িতর কথা বলা হ েয় েছ।  �নক েলস গ ে� উ�া িভলাষ ও িবলা িসতার
কার েণ মাদাম �লাই েসল ক�ণ প িরণ িতর িশকার হন  এ িবষয় িট সাদশৃ � র েয় েছ।

ঘ)  # উ�ীপক ও " �নক েলস" গ ে�র আ েলা েক ম�ব �িট যথাথ� -- " উ�া িভলাষ অ েনক সময়  ভী ষণ িবপদ
�ড েক আেন " ।

# অভ া দা ির� � �ক সহ েজ  �ম েন �নয় িন মাদাম �লাই েসল বরং অ িত িবলাসী জীব েনর �ত �াশী  তার কা েছ
জীবন মা েনই জ াঁকজমকপূণ�

# দীঘ� সময় চরম দা ির ে� � �বরণ ক ের থাক েত হয়

# উচাচা িভলাষ অ েনক সময় ভীষণ িবপদ �ড েক আ েন যা �নক েলস গ ে�র আ েলা েক চরম সত � ব েল
িব েবচনা েযাগ � ম েন হ েয় েছ।।

============

উ�ীপক ৪

�ভা েরর িহ েমল পরশ �ছাঁয়া িশ িশর �াত ি��তায় ভ ের
ওঠ েতা পড়ার �ট িব েলর আ েলা,
িনত � এ ব �াকর েণ স� হ েতা �াস ট েব সাজা েনা



গ�রা েজর সুর িভ ছড়া েনা আ েলা।

ক) " �লাক �লাকা�র �থ েক ক িব িক �ন েত পান?
খ) ক িবতার আস� িবজয় বল েত ক িব কী বু িঝ েয় েছন?- ব �াখ �া ক েরা।
গ) উ�ীপ েক " �লাক �লাকা�র" ক িবতার সাদশৃ � িদক িট ব �াখ �া ক েরা।
ঘ) উ�ীপক  ও " �লাক �লাকা�র"  ক িবতায় ব িণ�ত  িচ�া�ক বণ�নার ��প ব �াখ �া ক েরা।

�ানমূলক ও অন ুধাবনমূলক �ে�র উ�র

ক)  "�লাক �লাকা�র" �থ েক ক িব আহত ক িবর গান �ন েত পান

খ)  ক িবতার আস� িবজয় বল েত ক িব বু িঝ েয় েছন-  সকল সংকট �প ির েয় ক িবতার জয় েক �বাঝা েনা হ েয় েছ।

ক িব �ভাবতই সৃ ি�র ��রণায় উ�ুখ থা েকন, তার �চতনার ম িণ উ�ল হ েয় ও েঠ। পৃ িথবীর �কান সমাজ,
সং�ার -ধম� িব িধ িবধান তথা িনয়মকানুন অধী েন  ক িব থা েকন না।  ক িবর কা েছ �চতনার জগৎ , �চতনার �প-
রঙ - �রখা, শ��� ছাড়া সব ত�� হ েয় যায়। িক� তার সৃ ি�র �চতনা -জগ েতর পথ কুসু েম �কামল নয়। এক
ক িঠন জীবন সং�া েমর মধ � িদ েয়ই ক িবতা ও সৃ ি�র জয় হয়।  এ  িবষয় িট  �বাঝা েনা হ েয় েছ।

গ)  # উ�ীপ েক  �লাক �লাকা�র ক িবতার  ভাবগত সাদশৃ � আ েছ।

    #  �কৃ িতর �প রস িচর ভা�র উ�ীপ েকও  িকছ�টা আ েছ যা �লাক �লাকা�র ক িবতায় িচর ভা�র

# �ভা েরর ি��তার পরশ ও িচরায়ত �াকৃ িতক �সৗ� েয�র ব �াকরণ  উ�ীপ েক উ ে�খ � �তম িন �লাক �লাকা�র
ক িবতায়ও ভাবগত সাদশৃ � র েয় েছ।

ঘ) # উ�ীপ ক ও " �লাক �লাকা�র " ক িবতায় বাংলার �নস িগ�ক �সৗ� েয�র িচ� ত�  েল ধরা হ েয় েছ।

# ক িব আপন অনুভ�  িত িদ েয় বাংলার � ৈপ�য�েক উপ েভাগ ক ের েছন, �কউ �ভা েরর িশ িশ ের খু ঁেজ েছন ��প
�শ�।

#উ�ীপ েক  বাংলার �� ও তার িশ িশর �াত সকাল ও গ�রাজ ফু েলর িব েমা িহত �প খু ঁেজ �প েয় েছন িঠক
�তম িন �লাক �লাকা�র ক িবতায় �াম বাংলার �কৃ িতর অফুর� রং  িচ�া িয়ত ক ের েছন।

#যতদরূ �চাখ যায় বাংলার �াকৃ িতক � েপর �ব িচ� � �ভ েস উ েঠ েছ। উ�ীপ েকর ক িবও �াম বাংলার �িত িদ েনর
�ভা েরর ফুল ও তার �সৗর েভ বাংলা েক িচর সু�র েক খু ঁেজ �প েয় েছন। উ�ীপক ও ক িবতায় �নস িগ�ক �সৗ� েয�র
িচ�া�ক বণ�না �কাশ �প েয় েছ।

==================

সৃজনশীল উ�ীপক  ৫

�ক  িবভ� কর েব এই িদ েনর �রৗ�েক?
রা ি�র �জ�াৎ�া েক �খ েব, এমন িক আ েছ �কউ?
স�ান-মাতার স�েক�   ফারাক �কাথায়?
ব ি�, �লশান-- সবই এক সমু ে�র �ঢউ।



ক) "র ে� আমার অনা িদ অ ি� " ক িবতা িট কার উ ে� েশ�  উৎস িগ�ত?
খ) কত িব িচ� জীব েনর রং বল েত কী �বাঝা েনা হ েয় েছ?
গ)  উ�ীপ েক " র ে� আমার অনা িদ অ ি�" ক িবতার সাদশৃ � ব �াখ �া ক েরা।
ঘ)  উ�ীপ েকর ���াপট ও িবষয় " র ে� আমার অনা িদ অ ি� " ক িবতায় সাথ�কভা েব �িতফ িলত হ েয় েছ
ব েল ত� িম ম েন কর িক? �তামার যু ি� ত� েল ধ েরা।

ক �ানমূলক খ অনুধাবনমূলক উ�র িন ে� �দয়া হল
গ  �েয়াগ মূলক ও ঘ  উ�তর দ�তামূলক �ে�র  উ�র সা ংেক িতক ভা েব �বাঝা েনা হলঃ

ক) "র ে� আমার অনা িদ  অ ি�"  ক িবতা িট কবীর �চৗধুরীর উ ে� েশ� র িচত।

খ)  `কত িব িচ� জীব েনর রং`-- বল েত িব িভ� মানু েষর জীবনযা�া েক  �বাঝা েনা হ েয় েছ।

`র ে� আমার অনা িদ অ ি� ` ক িবতায় ক িব গণমানু েষর জীবনযা�ার অনুষ�  উপ�াপন ক ের েছন।  এ � েদশ
নদীমাতৃক নদীমাতৃক �দশ । এ �দ েশর সাধারণ জন েগা��র জীবনযা�া  নদীর ম েতাই ক ে�ােল বহমান।
বাংলা েদ েশ �যমন িব িচ� নদ নদী আ েছ , �তম িন এ েদ েশর মানু েষর জীবনযা�াও িব িচ� র েঙর। আর এই িব িচ�
মানু েষর জীবনযা�ার যথাথ� িচ� ত�  েল এ েন েছন ক িব িদলওয়ার।

গ)  উ�ীপ েক ক িবতা এবং প িঠত "র ে� আমার অনা িদ অ ি�" ক িবতার সাদশৃ �গত িদক িট হল দ ুেটাই গণমানু েষর
।

এ েদ েশর িদ েনর আ েলা �রৗ�, রােতর িকরণ �জাছনা,  �যমন সত � িঠক ব ি�র স�ান আর �লশা েনর মাও সমান
সত �  �সই সত � র ে� আমার অনা িদ অ ি�  ক িবতায়ও সত � উ�ার েণ ব িল�। 

উ�ীপ েক ল�ণীয় বাংলােদ েশর ব ি� ও �লশা েনর জীবন বহমান আবার " র ে� আমার অনা িদ অ ি�" ক িবতায়
সাগরদ ুিহতা ও নদীমাতৃক বাংলা েদ েশর ব�না ক ের েছন উ�ীপক ও ক িবতায় িকছ�টা �বসাদশৃ � র েয় েছ।

ঘ) উ�ীপ েকর ���াপট ও িবষয় "র ে� আমার অনা িদ অ ি� " ক িবতায়  সাথ�কভা েব �িতফলন ঘ েট িন,
আ ংিশক পও িতফ িলত হ েয় েছ।

উ�ীপ েক সুশীল সমাজ আর জনসাধার েণর �প েভদ এই বাংলায় �নই �স িট উ�া িরত, আবার র ে� আমার
অনা িদ অ ি� ক িবতা"য় আবহমান ছ�  েট চলা নদীর ম েতাই ক িব িন েজর অ ি� ে� ধারণ ক ের আ েছন জা িত স�ার
�শা িণত অ ি�। 

উ�ীপ েক  স�ান ও মাতার আ ি�ক স�ক�  আর �দশ মাতার সা েথ জনমানু েষর �য স�ক�  তা ত�  েল ধ ের েছন �স
িদক �থ েক  আ ংিশক িমল খু ঁেজ পাওয়া যায়। পূণ�  সাদশৃ � নয়। "র ে� আমার   অনা িদর অ ি�"�ত ক িব তাঁর �� েক
িবশাল ব ে�াপসাগ েরর শ ি�র কা েছও আমানত  �র েখ েছন। 

সুশীল সমাজ আর জনসাধারণেক আশরাফ আর আতরাফ িহ েস েব ভাগ ক ির অথচ সবাই বাঙা িল একই জা িত
স�ার আ েলা বাতা েসর জীব ও সৃ ি� এ িবষয় িট উ�ীপ েক এ েস েছ ।  র ে� আমার অনা িদ অ ি� ক িবতায়ও
বাংলার জনমানু েষর জীবন �ত �েয়র কথা িবধৃত হ েয় েছ  ত েব সাথ�কভা েব উ�ীপক ও ক িবতার িবষয়
�িতফ িলত হয় িন  আ ংিশকভা েব উ েঠ এ েস েছ।

============



�লখ��_��_� েহল
আট_জনু_২০২০
�েয়াজ েন =   ০১৭১২ ৬১৮১৬৯

Last modified:  12:55 pm


