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�াক িনব�াচনী পরী�ার নমুনা ���া�র - প�ম পব� িশ�াবষ�- ২০১৯ - ২০২০

িবষয়: �ব� রচনা।

ি�য় িশ�াথ�বৃ�, আমরা আজ�কর এই প�ব� আ�লাচনা কর�ত যাি� �ব� রচনা িবষ�য়। ই�তাপূ�ব�
�তামা�দর জন� নমনুা �� উ�র িদ�য়িছ বাক�ত�, বাংলা ভাষার অপ��য়াগ ও �� ��য়াগ, সারাংশ,
সারমম�, ভাব স�সারণ, সংলাপ রচনা এবং খু�দ গ� রচনা। গত চার� প�ব�র পরআজ�কর এই
প�ম পব�� একট� িভ� কায়দায় �তামা�দর�ক বু�ঝ িন�ত হ�ব। �সই িভ� কাজ এ� হ�লা �য রচনা বা
�ব� িলখন। �য� মলূত এক� ব�াপক সম�য়র ব�াপার।আমরা ল�� ক�রিছ পরী�াথ�রা �ব�
রচনার জন� কমপ�� সময় বরা� ক�র থা�ক ৪০ িমিনট। এখনআজ�কর �য নমনুা ��আিম
�তামা�দর �ক িদ�ত যাি� �স��ত �িত��ত যিদআিম ৪০ িমিন�টর উ�র �তরী ক�র পাঠা�ত ব�াপক
সময় এবং অ�নক পৃ�াব�াপী িবষয়�আ�লাচনা কর�ত হ�ব। তাইআিমআজ�ক �তামা�দর�ক �ব�
�লখা িবষ�য় নমনুা ��অনযুায়ী িকভা�ব উ�র �তির কর�ব তার পরামশ� জািন�য় িদি�।

নমনুা ��: িন�চর �য �কা�না এক� িবষ�য় �ব� রচনা ক�রা।

ক) ��মর ময�াদা

খ )বাংলা নববষ�

গ) িচিকৎসা ���� িব�ান

ঘ) শী�তর সকাল

ঙ )অধ�বসায়।

��মর ময�াদা

��মর ময�াদা এই �ব�� িবষয় িলখ�ত �গ�লআমা�দর�ক ম�ন রাখ�ত হ�ব �য �থমত �য�কা�না
রচনা �াকআ�লাচনা িদ�য়ই �� কর�ত হ�ব। �াকআ�লাচনা �কআমরা অ�ন�ক ব�ল থািক সচূনা।
এই অং�শআমরা এবং ��মর ময�াদা এ িবষ�য় এক� �ব�কআ�লাচনা করব।

ি�তীয় �ব�কআমরা িলখব ��মর ��� িবষ�য়। ��মর ��� িবষ�য় �কন ��মর ��� র�য়�ছ
��মর কার�ণ �দশ জািত এবং এক� সমাজ িকভা�ব উপকৃত হ�� �দ�শর উ�য়ন িকভা�ব �ভািবত
হ�� �স িবষয়�আমরা এই অং�শ িন�য়আসব

তৃতীয় �ব�ক ��মর ��ণীিবভাগ িন�য়আ�লাচনা।��ণীিবভাগ অং�শআমরা �দখ�ত পাি� �য দইু



ভা�গ িবভ�আমরা একটা �ক বলিছ কািয়ক �মআর অন���ক বলিছ মানিসক �ম। উভয় �কার
�ম মান�ুষর ও �দ�শর জন� কল�াণ ব�য়আ�ন। উভয় ��মর ��� র�য়�ছ। এখনআমরা িক ক�র
বুঝ�বা �য, �কান� �কান জাতীয় �ম। তা উদাহরণ িদ�য় �তামা�দর বুিঝ�য় িদ�ত হ�ব।। কািয়ক �ম
হল �িতিনয়ত িশ�-কলকারখানা �িমক�দর �ম, কৃিষ খামা�র কৃষক এবং িবিভ� কম�য�� যারা
শারীিরকভা�ব �ম িদ�য় যা��ন তারা মলূত কািয়ক �ম িদ��ন।অন�িদ�কআমরা �দখিছ মানিসক
�ম। �যমন একজন িশ�ক, িচিকৎসক, �ব�ািনক, দাশ�িনক, কিব- সািহিত�ক ও অথ�নীিতবীদ। তঁারা
�দশ�ক উ�য়�নর িদ�ক িন�য় যা��ন তা�দর �মধা িদ�য়, িচ�া িদ�য়, গ�বষণা িদ�য়। তাই এ��ক
আমরা বলিছ মানিসক �ম। িবষয়� �তামার আ�লাচনায় িন�য়আস�ত হ�ব

চত�থ� �ব�ক �ম ও উপাজ�ন িবষ�য়আ�লাচনা। এই অং�শ ��মর সা�থ উপাজ��নর স��ক� র িবষয়�
ত� �ল ধর�ত হ�ব। এই অংশ�অত�� ���পূণ� এখা�নআ�লাচনা কর�ত হ�ব ��মর সা�থ
পাির�িম�কর এক� িবষয় র�য়�ছ �সটা �যন সবাই �ম�ন চ�ল ��মর �কৃত মলূ� বা ময�াদা �যন সবাই
�দওয়ার মানিসকতা গ�ড় �তা�ল �স িবষ�য় পরামশ� িদ�ত হ�ব। এই অং�শআমরা �িমক�দর কম�ঘ�া
ও পাির�িমক িবষ�য় ঐিতহািসক �িমকআ��ালন বা �ম িদব�সর ভ� িমকা িন�য়আ�লাচনা কর�ত
পাির

প�ম �ব�ক সু�তার জন� �ম িবষয়কআ�লাচনা। সু�তার জন� ��মর ময�াদা িদ�ত হ�ব। এ�
িব��ষণ কর�ব। পির�ম িবহীন মানষু কখ�না সু� থাক�ত পা�র না �স িবষ�য় এই অং�শআ�লাচনায়
আস�ব।আমা�দর �দ�শর ম�ধ� ত� িম আস�লআমা�দর �য ময�াদা না �দওয়া বা িন� ��রর �িত

ষ� �ব�ক আমা�দর �দ�শ �ম িবমখুতা িন�য়আ�লাচনা। �মিবমখু কথা� �ারা �বাঝা�ত হ�ব �দ�শর
নানা রক�মর �পশা র�য়�ছ। িক�আমা�দর িশি�ত সমাজ সব �পশা�ক সমানভা�ব �দ�খনা। িকছ�
িকছ� �পশা�ক িন�মা�নর বা আ�স�া�নর অন�ুপা�যাগী ব�ল ম�ন ক�র। এই মানিসকতা অবশ�ই
পিরহার কর�ত হ�ব। �দশ ও সমা�জর �া�থ� এবং িন�জর কল�া�ণ �কান �পশায় ���হীন বা নগন�
ভাবা উিচত হ�ব না।

স�ম �ব�ক িব�া�নর জয়যা�ায় ��মর ��� িন�য়আ�লাচনা। িব�া�নর জয়যা�া অং�শ
িব�ানীরা তঁা�দর শারীিরক ও মানিসক �ম িদ�য়আমা�দর পৃিথবী আজ�কর এই পয�া�য় িন�য়
এ�স�ছন �স িবষ�য়আ�লাচনা কর�ত হ�ব। সব�����ই িব�ানী�দর অবদান র�য়�ছ। তঁা�দর
অবদা�নর �িত স�ান �াপ�নর মাধ��মআমরা তঁা�দর ��মর ময�াদা িদ�ত পাির।

উপসংহার অং�শ �দশ ও জািতরআথ�- সামািজক উ�য়�ন �ম�ক স�ান বা ময�াদা িদ�ত হ�ব। ��মর
ময�াদা �িত�ার মধ� িদ�য় �দশ ও জািত উ�িতর িশখ�রআহরণ কর�ত পার�ব। �স িবষয়টা িন�য়
আ�লাচনা ক�র �ব��র উ�র �শষ কর�ব।

বাংলা নববষ�

ভ� িমকা: বাংলা নবব�ষ�র �থম িদন �ক প�হলা �বশাখ বলা হয়আমরা এই িদন� িন�য় িকভা�বআন�
এবং অনষু��র মাধ��ম উদযাপন ক�র থা�ক �স িবষয়� এই অং�শআ�লাচনা কর�ত হ�ব।



বাংলা স�নর জ� নবব�ষ�র সচূনা: বাংলা�দ�শর তথা বাঙািল জািতর জ� ও�মিবকা�শর ইিতহাস
�থ�কজানা যায় এই গা��য় ব�ীপ এলাকায় সভ�তা, সং�� িত, �লাকাচার, উৎসব- পাব�ণ সবই
কৃিষিভি�ক গ�ড় উ�ঠ�ছ। কৃিষিভি�ক সমাজ ব�ব�ায় বাঙািল �লাকাচার এর সা�থ বাংলা নববষ�
ওত��াতভা�ব জিড়ত। কৃিষিভি�ক রাজ�আদা�য়র সুিবধা�থ� তৎকালীন শাসকরা িব�শষত স�াট
আকব�রর সময় এই বাংলা স�নর �বত� ন করা হয়। স�াট আকব�রর রাজসভারআিমর ফ�তউ�াহ
িসরাজী �ক স�াট বাংলা সন তািরখ িনধ�ারণ করার দািয়� িদ�য়িছ�লন।ফ�ত উ�াহ িসরাজী �বশাখ
�থ�ক 30 পয�� বাংলা সং িনধ�ারণ ক�র দরবা�র উপ�াপন ক�রন। স�াট আকব�রর িসংহাস�ন
আহর�ণর সময় �থ�ক অথ�াৎ ১৬ মাচ� ১৫৫৬ সাল �থ�ক বাংলা সং অথ�াৎ ব�া� গণনা �� হয়। তখন
�থ�কই মানষু বাংলা নবব�ষ� তা�দর িহসাব িনকাশ, �দনা পির�শাধ, খাজনা পির�শাধ ও িবিভ� �কার
�লন�দন স�াদন ক�রআস�ছ।

প�হলা �বশা�খর ���: বাঙািল জািতর �চতনার সা�থ িম�শআ�ছ প�হলা �বশাখ। প�হলা �বশাখ
বাঙািলর নানা কম�কা��র সা�থ জিড়�য়আ�ছ। এখ�না �ামীণ সং�� িত ও ব�বসা বািণজ� এবং কৃিষ
কা�জ কৃষকরা বাংলা স�নর িহ�সব ক�রই চাষাবাদ ক�র থা�কন।

বষ�বরণ: নববষ� উৎস�বর মধ� িদ�য় বাঙািল জািত �তঃ�� ত� ভা�ব বাংলা নববষ��ক বরণ ক�র
�নয়।............. এই অং�শ �তামরা �া�ম গ�� এবং শ��র জীব�ন বষ�বর�ণর নানা উৎস�বর বণ�না
কর�ব। বষ�বরণ �ক �ক� ক�র ছায়ান�টর বাংলা নববষ� পাল�নর �য রীিত �তির হ�য়�ছ তা আ�লাচনা
কর�ব।

বাংলা নবব�ষ�র সাব�জনীন অন�ুান: এই অং�শ �তামরা প�হলা �বশাখ উপল�� �ামগ�� ও শহ�র �য
আ�য়াজন করা হয় �যটা�কআমরা বিল �বশাখী �মলা তার বণ�না কর�ব। এরপর ব�বসা-বািণ�জ�র
���� হালখাতা উৎস�বর িবষয়�আ�লাচনা কর�ব।আ�রা অন�তম এক�অন�ুান আমা�দর পাহািড়
জন�গা��র ম�ধ� �চিলত র�য়�ছ �স� হল পুণ�াহ ও �বসািব। এই অন�ুান��লা িন�য়আ�লাচনা
কর�ব।

নবব�ষ� �কৃিত�ত �বিচ�: বাংলা নববষ� বা প�হলা �বশা�খ �কৃিত �য নানা র�ঙ সা�জ �স� এই অং�শ
�তামরা বণ�না কর�ব। �কৃিতর রং মান�ুষর ম�নর উপ�র �ভাব িব�ার ক�র। মান�ুষর মন�ক পুলিকত
ক�র। �সটা আমরা কিব-সািহিত�ক�দর কিবতা গান রচনা �থ�কই অনভুব কর�ত পাির। এই িবষয়�
িন�য় সামান� হ�লওআ�লাচনা কর�ব।

উপসংহার: নববষ� হ�লা নব উদ��ম কাজ করার অন�ু�রণা। মানষু এই িদ�ন পুরাতন বছ�রর যত
ব�থ�তা �ািন সব ম�ুছ �ফ�ল নত�ন জীব�নর সফলতা কামনা ক�র। বাংলা নববষ� বাঙািলর ম�ন নত�ন
আশা ও �� িন�য় এিগ�য় চলার ��রণা �যাগায়।

িচিকৎসা ���� িব�ান

ভ� িমকা: সভ�তার চরম উৎক�ষ�র িব�ান একমা� িনয়ামক। �ম িববত� �নর মাধ��ম িব�ান মানষু�ক
�পৗ ��ছ িদ�য়�ছআধুিনক সভ�তার মিন�কাঠায়। মানষু ও তার জীবন দানকারী সভ�তা�ক অ�কার
�থ�কআ�লা�ত িন�য় এ�স�ছ িব�ান। এরই ধারাবািহকতায় িব�া�নর িব�য়করআিব�ার িচিকৎসা
ব�ব�ায় এ�ন িদ�য়�ছ যুগা�কারী পিরবত� ন। যু�গ যু�গ �রাগ িনণ�য়, �িত�রাধ, িনরাময়, সবিকছ�র
����ই িচিকৎসা িব�ান মানষু�কআশাবাদী ক�র�ছ। িব�ানী�দর নানা আিব�ার িচিকৎসা িব�ান



সম�ৃ হ�য়�ছ। িব�ব�াপী মতৃ� �হার �াস �প�য়�ছ। �া�� ব�ব�ায় পিরবত� ন এ�স�ছ। তাই িব�ব�াপী
ক�রানা িবপয�য় �থ�ক মিু�রআশায় মানষু িচিকৎসা িব�া�নরআিব�া�রর িদ�ক �চ�য়আ�ছ।

সনাতন িচিকৎসা প�িত: �াচীনকা�ল িব�ানস�ত িচিকৎসা প�িত না থাকায় মানষু গাছগাছালী,
লতাপাতা, ঝাড়ফঁুক, পািন পড়া ইত�ািদ�ত �রাগমিু�র �চ�া করত। এই �চ�ায় অ�ন�কর ই ভা�লার
চাই�ত ম� পিরণিত িদ�য়ই জীবনাবসান হ�য়�ছ।আর এই প�িতর নাম হল, সনাতন িচিকৎসা প�িত।

আধুিনক িচিকৎসা ব�ব�ার সূচনা: যুগ-যুগা��রর িচিকৎসা ব�ব�ার ব�থ�তা দরূ কর�ত িব�ান িনভ� র
আধুিনক িচিকৎসা ব�ব�ার উ�ব হ�য়�ছ। এই উ��বর পথ ধ�র এ�লাপ�ািথক িচিকৎসা ব�ব�া চালু
হ�য়�ছ। �ব�ািনক নানা গ�বষণায় �পিনিসিলন, অ�াসিপিরন, ��া�রামাইিসন ও ��প�টামাইিসন �ভৃিত
ওষধু আিব��ত হয়।তাইআধুিনক িচিকৎসা ব�ব�ার সচূনায় িব�া�নর অবদান অন�ীকায�।.............

�রাগ িনণ��য় িব�ান: এই অং�শ �রাগ িনণ��য় ব�ব�ত য�পািত, �যমন- এ��র, ইিসিজ, িস���ান,
মাই��া��াপ, আল�াস�না�ািফ, এনিজও�ািফ, এমআরআই সহ অন�ান� য�পািতর সংি��
িববরণ িলখ�ত হ�ব।...............

�রাগ �িত�রা�ধ িব�ান: এই অং�শ �রাগ �িত�রাধ মলূক ব�ব�া এবং নানা ঔষধ �কা িন�য়
আ�লাচনা কর�ত হ�ব। �যমন হাম, �পািলও, িডপ�থিরয়া, বস�, �িপং কািশ, ধন�ুংকার, �হপাটাই�স,
জলাত�, িনপা এবং ই�বালা ভাইরা�সর �কা স��ক� বল�ত হ�ব। এমনিক অিতস�িত �দ�শ �দ�শ
িব�ানীরা ক�রানাভাইরা�সর �কা আিব�া�রর জন� �য সাধনা কর�ছন �স কথা� উ��খ কর�ত
হ�ব।.................

�রাগ িনরাম�য় িব�ান: িব�া�নর কল�া�ণ মান�ুষর দরুা�রাগ� ব�ািধ আজ িনরাময়�যাগ� হ�য় উ�ঠ�ছ।
�রাগ িনরাম�য়আ�য� জাদকুরী �মতা স�� িবিভ�ঔষধ ও�কার অবদান অপিরসীম। এই অং�শ
অবদান রাখা উ��খ�যাগ� ঔষধ ও �কা স��ক� সংি��আ�লাচনা কর�ত হ�ব। এমনিক �দ�হ
�রা�গরআগাম �িত�রাধ �মতা বৃি��তআিব��ত নানা ঔষধ িবষ�য় সংি��আ�লাচনা কর�ত হ�ব।

........... .................

িচিকৎসা িব�া�নর �জ�ন�ক �টক�নালিজর অ�গিত: �জ�ন�ক �টক�নালিজর মাধ��ম মানব �কা�ষ
��া�মা�জাম িনউি�য়াস গ�বষণার মাধ��ম ��ািনং প�িতরআিব�ার িব�া�নর িব�য়কর অধ�ায়।
এর মাধ��ম দরুা�রাগ� ব�ািধ শনা� ও িচিকৎসাসহ কৃি�ম র� ও ��া�নআিব�া�র িব�ানীরা সফল
হ�য়�ছন।...............

উপসংহার: িচিকৎসা ব�ব�ায় িব�ান এক অিব�রণীয় নাম। মান�ুষর �া�� ও জীবন এখন িচিকৎসা
িব�া�নর কল�া�ণ অ�নক �বিশ িনরাপদ ও সুরি�ত। স�ব�াপির িচিকৎসা ���� িব�া�নর কল�া�ণ
মানষু অকাল মতৃ� ��ত �রাধ কর�ত স�ম হ�য়�ছ। িচিকৎসািব�ান এখন মানবজািত�ক �াভািবক
মতৃ� �র িন�য়তা িদ��।

সবা ই�কআগাম ঈদ �মাবারক জািন�য় �াক িনব�াচনী পরী�া �কি�ক নমনুা ���া��রর প�ম পব�
এখা�ন �শষ করিছ।আগামী প�ব� িনব�াচনী পরী�া �কি�ক পাঠ পিরক�নায় নমনুা ���া�র িন�য়
আ�লাচনা করা হ�ব।


