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⭕ নমনুা �� ১। সারমম� �লখ:

আঠা�রা বছর বয়সআঘাতআ�স

অিব�া�; এ�ক এ�ক হয় জ�ড়া,

এ বয়স কা�লা ল� দীঘ��া�স

এ বয়স কঁা�প �বদনায় থ�রাথ�রা।

তবু আঠা�রার ��নিছ জয়�িন,

এ বয়স বঁা�চ দ�ুয�া�গআর ঝ�ড়,

িবপ�দর ম�ুখ এ বয়স অ�ণী

এ বয়স তবু নত�ন িকছ� �তা ক�র।

এ বয়স �জ�না ভী�, কাপুষ নয়

পথ চল�ত এ বয়স যায় না �থ�ম,

এ বয়�স তাই �নই �কান সংশয়-

এ �দ�শর বু�কআঠা�রা আসুক �ন�ম।

( উ��রর জন� ��য়াজনীয় পরামশ�: কিব এই কিবতা�র মাধ��ম তা��ণ�র �বিশ�� ত� �ল ধ�র�ছন।

উ�র �তির করার সময় কিবতার ব��ব�র আ�লা�ক সংি��ভা�ব �বিশ����লা ত� �ল ধ�র তা��ণ�র

জয়গান ও ��য়াজনীয়তা িলখ�ত হ�ব।)

১ ন�র �� উ�র

সারমম�: আঠা�রা বছর বয়স জীব�নর তা�ণ�দী� সময়। এ বয়স সকল দ�ুয�াগ, দিুব�পা�ক অদম� সাহস ও
শি� িন�য় দবু�ার গিত�ত এিগ�য় চ�ল। �য�কান �দ�শর সািব�ক উ�য়�ন এ তা��ণ�র একা� ��য়াজন।
তাই কিব তা��ণ�র আগমন �াথ�না ক�র�ছন।



⭕ নমনুা �� ২। সারমম� �লখ:

�কাথায় �গ�? �কাথায় নরক? �ক ব�ল তা ব�দরূ?

মান�ুষর ই মা�ঝ �গ�- নরক মান�ুষ�ত সুরাসুর।

িরপুর তাড়�ন তখিন �মা�দর িব�বক পায় �গা লয়

আ��ািনর নরকআন�ল তখিন পুিড়�ত হয়।

�ীিত ও ���মর পুণ� বঁাধ�ন ত�ব িমিল পর��র,

�গ� আিসয়া তখনআমা�দর কঁ�ড়ঘ�র।

( উ��রর জন� ��য়াজনীয় পরামশ�: কিব এই কিবতা�র মাধ��ম মানু�ষর ম� ও ভা�লা িদক িন�দ�শ ক�র�ছন।
মানুষ চাই�লই অ�ন�র �িত �সৗহাদ� �পূণ� আচরণ �ারা পৃিথবী�ত �গ�সুখ রচনাকর�ত পা�র।আবার ম�আচরণ
�ারা পৃিথবী�ত নর�কর ম�তা অশাি� ব�য়আন�ত পা�র। তাই িবষয়� সং���প এক� �ব�ক িলখ�ত হ�ব।)

২ ন�র �� উ�র

সারমম�: �গ� ও নরক দ�ূর নয়। পৃিথবী�ত মান�ুষর মা�ঝই এর অব�ান। মান�ুষর িব�বকবিজ�ত কা�জ
পৃিথবী�ত নরক- ম�ণা �ভাগ কর�ত হয়, আবার ভা�লাবাসাপূণ� পার�িরকআ�িরক �মলা�মশায়
পৃিথবী�তই �গ�য় সুখ অনভুব করা যায়।

⭕ নমনুা �� ৩ । সারাংশ �লখ:

নীরব ভাষায় বৃ�আমা�দর সাথ�কতার গান �গ�য় �শানায়।অনভু� িতর কান িদ�য় �স গান�ন�ত হ�ব।
তাহ�ল বুঝ�ত পারা যা�ব জীব�নর মা�ন বৃি�, ধ�ম�র মা�নও তাই। �কৃিতর �য ধম� মান�ুষর ও �স ধম�।
পাথ�ক� �কবল ত�লতা ও জীব- জ�র বৃি�র উপর তা�দর িন�জ�দর �কান হাত �নই, মান�ুষর বৃি�র
উপ�র তার িন�জর হাত র�য়�ছ।আর, এখা�নই মান�ুষর ময�াদা। মান�ুষর বৃি� �কবল �দিহক নয়,
আি�ক ও। মানষু�কআ�া সৃ� ক�র িন�ত হয়,তা �তির পাওয়া যায় না। সুখ-দঃুখ- �বদনা উপলি�র ফ�ল
অ��রর �য পিরপ�তা, তাই �তা আ�া।

( উ��রর জন� ��য়াজনীয় পরামশ�: �লখক এই �ব�াং�শর মাধ��ম অপ�রর কল�াণ সাধ�ন বৃ��র সাথ�কতা
বণ�না কর�ত িগ�য় তা �থ�ক মানুষ�ক িশ�া িন�য় জীবন গড়ার ইি�ত িদ�য়�ছন। বৃ��র চাই�ত মানু�ষর �দহ- মন
বৃি��ত মানু�ষর স�মতা র�য়�ছ। এই �স���লারআ�লা�ক উ�র সাজা�ত হ�ব।)

৩ ন�র �� উ�র

সারাংশ: জীব�নর িদক �থ�ক গাছ ও মান�ুষর িমল থাক�লও অিমল ও র�য়�ছ। ত�লতা ও জীব-জ�র
বৃি��ত তা�দর িন�জ�দর হাত �নই তবুও তারা প�রর কল�া�ণ িন�বিদত। িক� মান�ুষর চাই�ল �দিহক ও
মানিসক বৃি��ত িন�জর বুি� ও িব�বক�ক কা�জ লািগ�য় বৃ��র �চ�য় অ�নক �বিশ উদার হ�য় িব��র
কল�াণ সাধন কর�ত পা�র।



⭕ নমনুা �� ৪ । সারাংশ �লখ:

�কান সভ� জািত�ক অসভ� করার ই�া যিদ �তামরা থা�ক তাহ�ল তা�দর সব ব ই�ংস কর এবং সকল
পি�ত�ক হত�া কর, �তামার উ���শ� িস� হ�ব। �লখক, সািহিত�করাই জািতরআ�া। এইআ�া�ক যারা
অব�হলা ক�র, তারা বঁা�চ না। �দশ�ক বা জািত�ক উ�ত কর�ত �চ�া কর�ল, সািহ�ত�র সাহা�য�ই তা
কর�ত হ�ব। মানব ম��লর জন� যত অন�ুান আ�ছ, তার ম�ধ� এটাই �ধান ও স� ূণ�।জািতর �ভতর
সািহ�ত�র ধারা সৃ� কর, আর িকছ�রআবশ�কতা �নই।

( উ��রর জন� ��য়াজনীয় পরামশ�: �লখক এই �ব�াং�শর মাধ��ম �লখক িব� সভ�তা িবকা�শ �লখক-সািহিত�ক
ও তঁা�দর িলিখত ���থর ��� ত� �ল ধ�র�ছন। তাই এই িবষ�য়রআ�লা�ক উ�র সাজা�ত হ�ব।)

৪ ন�র �� উ�র

সারাংশ: সািহিত�ক ও পি�তগণ জািতর �াণ। তঁা�দর রচনা��লা জািতর জন� অমলূ� স�দ। উ�ত পৃিথবী গড়�ত
হ�ল উ�ত মা�নর জািত গ�ড় ত�ল�ত হ�ব। না হয় �কান �দশ ই উ�ত হ�ত পার�ব না। তাই �দশ ও জািতর কল�া�ণ
পি�ত সমা�জর মূল�ায়ণ কর�ত হ�ব এবং তঁা�দর িন�দ� িশত প�থ এিগ�য় �য�ত হ�ব।

⭕ নমুনা �� ৫। ভাব স�সারণ করা।

দনু�িত জাতীয় জীব�ন অিভশাপ��প

(উ��রর জন� ��য়াজনীয় পরামশ�: ভাব স�সারণ �তামা�দর উ�রপ�� চার পৃ�ার �বিশ �লখা �দখা যায়। ত�ব
�াভািবক সাই�জর ব�ণ� �লখা উ�র চার পৃ�ার �বিশ গড়া�নার ��য়াজন �নই। কারণ �তামা�ক সময় িহ�সব ক�র
সকল ���র উ�র িদ�ত হ�ব। ভাব স�সার�ণর ���ত এক �ব�ক বাক��র অনুধাবনমলূক উ�র িলখ�ব।
তারপর ক�য়ক� ���পূণ� িবষ�য়র �স� �িছ�য় উপ�াপন ক�র বাক��র ভাব�ক িব��ষণ কর�ত হ�ব। বড় ব�ল
পু�রা উ�র িল�খ �দয়া স�ব নয় তাই উদাহরণ ��প ক�য়ক� ইি�ত �দয়া হ�লা)

৫ ন�র �� উ�র

ভাব- স�সারণ: �য �কান �দ�শ উ�য়�ন বড় বাধা হ�লা দনু�িত। �কান জািত তখন দনু�িত�ত অভ�� হ�য় যায় তখন
জািতর উ�য়ন মারা�কভা�ব ব�াহত হয় এবং সমাজ ও রা��র িশরায় িশরায় ক�া�া�রর ম�তা ছিড়�য় প�ড় রা��র
আথ�- সামািজক অবনিত সাধন ক�র। তাই দনু�িত এক�জািতর জন� অিভশা�পর ম�তা।

মানু�ষর �লাভ ও উ� িবলাসী িচ�া �থ�ক দনু�িতর উৎপি� ও িব�ার িন�য়আ�লাচনা👤
কর�ব..............................................................................................................

পিরবার ও সমাজ জীব�ন দনু�িতর কু �ভাব এবং দনু�িত �িত�রা�ধ পিরবার ও সমা�জর ভ� িমকা আ�লাচনা👤
কর�ব..............................................................................................................

জািত ও রা��র উ�য়�ন দনু�িতর িকভা�ব �িত সাধন ক�র জািত ও রা��ক প� ু ক�র িদ�� তা আ�লাচনা👤
কর�ব।আই�নর ক�ঠার ��য়াগ করার ���� রা��র ভ� িমকা �কমন হ ওয়া উিচত �স িবষ�য়আ�লাচনা
কর�ব..............................................................................................................

�দশ ও জািত�ক দনু�িতর কল� মু� কর�ত ব�ি�, পিরবার, সমাজ ও রা���কআ�িরকভা�ব এিগ�য়আস�ত👤
হ�ব। এভা�ব ইিতবাচক ��াব উপ�াপন ক�র সমস�ার সমাধান পথ িন�দ�শ ক�রআ�লাচনা �শষ কর�ব।




