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বরন প্লান-০৯ 
ভাজলফজ্ঞান [ প্রথভ ত্র ] 

তৃতীয় অধযায়: ভাজলফজ্ঞানীলদয ভতফাদ  অফদান 
াঠ- ১,২: ইফলন খারদুন 

 

ভলের প্রশ্ন-০১ 
বচৌদ্দ তলকয একজন ভুলরভ ভনীলী ফবপ্রথভ ভানুল ম্পলকব একলি লফজ্ঞালনয অবাফলফাধ কলযন। লতলন 
ভলন কলযন, ংলত ভানুললয ভলধয ফন্ধন ততলয কলয। তায ভলত স্থায়ী ফালন্দালদয বথলক মামাফযলদয ভলধয 
একতায লি বফল।  

গ) উদ্দীলক লনলদবলত ভনীলীলক ভাজলফজ্ঞালনয আলদ লতা ফরা য় বকন? ফযা খযাাা কলযা।  
ঘ) উি ভাজলফজ্ঞানীয যাষ্ট্র ম্পলকবত ভতফাদ আলরাচনা কলযা।  

 

উত্তয 
# জ্ঞান: ★ ভাজলফজ্ঞালনয আলদ জনক ফরা য় ইফলন খারদুনলক।  

★ আর-উভযান লেয অথব, ংসৃ্কলত লফজ্ঞান।  
★ ইফলন খারদুন গলফলিা বেলত্র Verstehen ফা ঐলতালক লফলেলিাত্মক দ্ধলত ফযফায কলযন।  
★ ইফলন খারদুলনয লফখযাত ফইলয়য নাভ, লকতাফ আর ইফায। এয প্রথভ খলেয নাভ, আর বভাকালদ্দভা।  

 
# অনুধাফন:  

★  আালফয়া: আালফয়া একলি আযফী ে। এয অথব লরা ংলত। ইংলযলজলত মালক ফরা য় 
Solidarity । ইফলন খারদুলনয ভলত, আালফয়া ফা ংলতয কাযলন ভানুল একালথ 
ফফা কলয। এই ংলত ফা াভালজক ফন্ধন বকান ভালজ কভ আফায বকান ভালজ 
বফল। ইফলন খারদুলনয ভলত, ভানুললয ভলধয আালফয়া ফা ংলত ফা াভালজক ফন্ধন ততলয 
য় লকছু লফললয়য উয লবলত্ত কলয। বমভন; যি, ধভব ফা লফশ্বা, বালা, একই অঞ্চলর 
ফফা, একই বায় লনলয়ালজত থাকা। 

# প্রলয়াগ: গ) উদ্দীলক লনলদবলত ভনীলী লরন ইফলন খারদুন।  
★ ইফলন খারদুন ভাজলফজ্ঞালনয আলদ লতা: ইফলন খারদুন বচৌদ্দ তলকয লদলক ভানুললয জনয 

আরাদা লফজ্ঞালনয প্রলয়াজনীয়তা অনুবফ কলযন। লতলন "লকতাফ আর ইফায" নালভ একলি গ্রন্থ যচনা কলযন। 
এই গ্রন্থলি লতন খলে লফবি। প্রথভ খলেয নাভ "আর উভযান"। এখালন লতলন ভানুললয ভাজ- ংসৃ্কলত 
লনলয় লফস্তালযত আলরাচনা কলযলছন। লতলন াভালজক ংলত ফা আালফয়া লনলয় আলরাচনা কলযলছন। লতলন 
ভাজ ফা যালষ্ট্রয উত্থান- তন লনলয় আলরাচনা কলযলছন। মা তায ূলফব এত লফস্তালযতবালফ বকউ 
আলরাচনা কলযলন। তাই ইফলন খারদুনলক ভাজলফজ্ঞালনয আলদ লতা ফরা য়।  



★ ইফলন খারদুলনয যাষ্ট্রতত্ত্ব : ইফলন খারদুলনয ভলত, ভাজ ৃলি য় আালফয়া ৃলিয ভাধযলভ। 
আালফয়া লেয অথব াভালজক ংলত ফা াভালজক ফন্ধন। যি, ধভব, বালা, বা, একই অঞ্চলর ফফা 
কযলত লগলয় ভানুললয ভলধয আালফয়া ৃলি য়। তাাঁয ভলত, যফাীলদয তুরনায় মামাফলযয ভলধয আালফয়া 
বফল। আয মালদয ভলধয আালফয়া বফল তাযা মালদয ভলধয আালফয়া কভ তালদয যালজত কলয যাষ্ট্র ৃলি 
কলয। তাাঁয ভলত, যালষ্ট্রয ফয় লরা ১২০ ফছয। প্রথভ ৪০ ফছয উত্থালনয, লযয ৪০ ফছয উন্নলতয, লযয 
৪০ ফছয ববালগয। এয য যালষ্ট্রয তন ঘলি এফং অনয বকউ যাষ্ট্র দখর কলয নতুন যাষ্ট্র গঠন কলয। 
এলিলক ইফলন খারদুলনয যাষ্ট্রতত্ত্ব ফরা য়। 
 
 

ভলের প্রশ্ন-০২ 
একলি স্বতন্ত্র লফজ্ঞান লললফ ভাজলফজ্ঞালনয উদ্ভফ উনলফং তােীয ভধযবালগয ূলফব ম্ভফ য়লন। মলদ 
ভাজ ম্পলকবত লচন্তায ইলতা ভালজয ভতই অলত প্রাচীন এফং দীঘবলদলনয।ভাজলফজ্ঞান একলি ূিবাঙ্গ 
এফং স্বতন্ত্র াভালজক লফজ্ঞান লললফ গলে উঠায লছলন বম ভস্ত লচন্তালফলদয প্রতযে  লযাে অফদান 
যলয়লছ তালদয ভলধয লতলন লনিঃলন্দল অনযতভ।লতলন ১৯৭৮ ালর ফ্রাবে জন্মগ্রি কলযন।  

গ) উদ্দীলক বম ভাজলফজ্ঞানীয কথা ফরা লয়লছ তালক ভাজলফজ্ঞালনয আলদ লতা ফরা য় বকন? 
  ফযাখযা কয।  
ঘ) উি ভাজলফজ্ঞানীয ভাজ লফকালয বম লতনলি স্তলযয কথা ফলরলছন তা লফলেলি কয।  

উত্তয 
# অনুধাফনিঃ  

খ) অগাস্ট বকাাঁৎ বক ভাজলফজ্ঞালনয প্রলতষ্ঠাতা ফরা য় বকন?  
★  অগাস্ট বকাাঁৎ ১৮৩৯ ালর ফবপ্রথভ Sociology েলি ফযফায কলযন।লতলন ভানুললয লচন্তা-

বচতনা,জ্ঞালনয কর াখা  ৃলথফীয কর াখা  ৃলথফীয কর ভালজয লফকালয তত্ত্ব 
প্রদান কলয। লতলন ভাজ লফকালয জনয আরাদা লফজ্ঞালনয লফজ্ঞালনয প্রলয়াজনীয়তা বতালর 
ধলযন।এফং বম লফজ্ঞালনয নাভ Sociology ফা ভাজলফজ্ঞান নালভ অবলত কলযন।তাই অগাস্ট 
বকাাঁৎ বক ভাজলফজ্ঞালনয জনক ফরা য়।  

★  অগাস্ট বকাাঁৎ ভাজলফজ্ঞানলক বাার স্টযালিক  বাার োয়নালভক এই দুই বালগ লফবি 
কলযন। বাার স্টযালিকলদয লফলয়ফস্তু ভাজকাঠালভা তথা ভাজকাঠালভায লস্তলত  ঐলকযয 
অনুন্ধান এফং বাার োয়নালভক ভানফ ভালজয লযফতবন  প্রগলতয ালথ ম্পলকবত লফললয়য 
অধযায়ন  অনুন্ধান।  

★ আালফয়ািঃ আালফয়া আযলফ ে মায অথব াভালজক ংলত।ইংলযলজলত ফরা য় Social 
Solidarity।ইফলন খারদুলনয ভলত যি,জালত, ধভব,বালা ইতযালদয উয লবলত্ত কলয ভালজ এক 
ধযলনয ফন্ধন ততলয য়।এই ফন্ধনই র আালফয়া ফা াভালজক ংলত।তাাঁয ভলত এই আালফয়ায 
উয লবলত্ত কলয ভানুল যাজননলতক অলধকায রাব কলয।যাষ্ট্র প্রলতিা কলয। বমভন আভযা ফাঙ্গারীযা 
স্বাধীন ফাংরালদ রাব কলযলছ। 

 



# প্রলয়াগ-   
গ)  ইফলন খারদুন ভাজলফজ্ঞালনয আলদ লতািঃ আভযা জালন অগাস্ট বকাাঁৎ ১৮৩৯ ালর ফবপ্রথভ 

Sociology েলি ফযফায কলযন।এফং লতলন ভাজ গলফলিায জনয আরাদা লফজ্ঞালনয কথা  
ফলরন। অগাস্ট বকাাঁৎ এয বই লফজ্ঞানলি র Sociology ফা ভাজলফজ্ঞান।লকন্তু অগাস্ট বকাাঁৎ 
এয অলনক আলগ ইফলন খারদুন আর-উভযান নালভয একলি গ্রন্থ যচনা কলযন। বমখালন 
ভানুললয ভাজ, ংসৃ্কলত, াভালজক ংলত  যাষ্ট্র গঠলনয লফস্তালযত আলরাচনা ায়া মায়। 
তাই ইফলন খারদুনলক ভাজলফজ্ঞালনয আলদলতা ফা প্রকৃত প্রলতষ্ঠাতা ফরা য়।  

 
# উচ্চতয দেতা- 

ঘ) ত্রয়স্থলযয ূত্রিঃ ভাজলফজ্ঞানী অগাস্ট বকাাঁৎ এয ভলত ভানুললয লচন্তা-বাফনা, জ্ঞালনয কর 
াখা এফং ৃলথফীয কর ভাজ লতনলি স্তয অলতক্রভ কলয উন্নলত রাব কলয ফা লফকা 
রাব কলয।এই লতনলি স্তয র- ধভবীয় মুলগয স্তয,অলধলফদযাগত স্তয, দৃি ফাদী স্তয। অগাস্ট 
বকাাঁৎ এয ভাজ লফকালয এই লতনলি স্তযই ত্রয়স্থয নালভ লযলচত। তায ভলত ভানুললয 
জ্ঞান-ফুলদ্ধ,জ্ঞালনয কর াখা ধভবতত্ত্বগত স্তয বথলক উন্নলত রাব কলয অলধলফদযাগত স্তয লয় 
দৃিফাদী স্তলয আল। 

 

ভলের প্রশ্ন-০৩ 
াঠ- ৭,৮: এলভর েুলখবইভ 

দৃযফি-১: বমৌতুলকয দালফ বভিালত না বলয কনযালদায়গ্রস্ত লতা আযাদ আরী আত্মতযা কলযন।  
দৃযি-২: বয়ায ভালকবলি ঠাৎ ধ নাভায় লদদায বচৌধুযী ফবস্ব ালযলয় আত্ম নলনয থ বফলছ লনলয়লছন। 
দৃযি-৩: ভলতন ালফ ভুলিমুলদ্ধ অং গ্রি কলয বদ ভাতৃকালক যো কযলত লগলয় লনলজয জীফন   
     লফজবন লদলয়লছন।  

গ) ভলতন াললফয জীফন লফজবন বদয়ালক তুলভ েুলখবইভ ফলিবত বকান ধযলনয আত্মতযায লঙ্গ তুরনা 
 কযলফ? ফযা খযান কলযা।  
ঘ) উদ্দীলকয লতনলি আত্মতযাই াভালজক ঘিনায পর- লফলেলি কলযা।  

উত্তয 
# জ্ঞান:  

★ লক্রয়াফালদয জনক এলভর েুলখবইভ।  
★ েুলখবইলভয ভলত ভাজলফজ্ঞালনয ভূর প্রলতাদয লফলয়- াভালজক ঘিনা।  

# অনুধাফন:  
★ আত্মতযা: প্রলতলি বস্বচ্ছাভৃতুযই বম ভৃতুযলত প্রতযভে ফা লযােবালফ ঐ ফযালি জলেত তালক আত্মতযা 

  ফলর। বমভন, বকউ গরায় পাাঁ লদলয় ভাযা বগলর তালক আত্মতযা ফলর থালক।  
# প্রলয়াগ:  

উদ্দীলকয ভলতন াললফয বদ ভাতৃকতায জনয বস্বচ্ছাভৃতুযয যাথবভূরক আত্মতযালক লনলদব 
কলয।  



★ যাথবভূরক আত্মতযা: মলদ বকান ফযা লি অলনযলায প্রলয়াজলন লনলজলক তযালা কলয তখন তালক 
যাথবভূরক আত্মতযা ফলর। বমভন, কাউলক ফাাঁচালত লগলয় লনলজ ভলয মায়া অথফা বদলয জনয 
মুদ্ধ কলয জীফন দান কযা। েুলখবইভ এই ধযলনয আত্মতযালক যাথবভূরক আত্মতযা ফলরলছন।  

# উচ্চতয দেতা:  
উদ্দীলকয লতনলি আত্মতযাই াভালজক ঘিনায পর- কথালি মথাথব।  

★  আত্মতযা াভালজক ঘিনায পর: েুলখবইলভয ভলত, আত্মতযা একলি াভালজক ঘিনা। 
আত্মতযা ফযা লি ংগলঠত ভলন লর ফযা লি আত্মতযা কলয থালক াভালজক কাযলি। ভানুল 
াভালজক ম্পলকবয ভলধয জীফন মান কলয। এলত বকান ভয় মলদ ভানুল অলনযয দ্বাযা আঘাত 
ায় লকংফা অনয বকান কাযলি লনলজলক ফাাঁলচলয় যাখায প্রলয়াজন বনই ভলন কলয। তখন ব 
আত্মতযায থ বফলছ বনয়। বমভন, উদ্দীলকয আযাদ আরী বমৌতুলকয দালফ বভিালত না বলয 
লনলজয বফলচ থাকায প্রলয়াজন বনই ভলন কলয। এলকবালফ লদদায বচৌধুযী  আত্মতযা কলয। 
আফায ভলতন ালফ বদ যোয জনয লনলজয বফলচ থাকায প্রলয়াজন বনই ভলন কলয জীফন 
লফজবন লদলয় বদয়। অতএফ ফরা মায়, উদ্দীলকয লতনলি আত্মতযাই াভালজক ঘিনায পর। 

 
 

ভলের প্রশ্ন - ০৪ 
াঠ- ৯, ১০ : কারব ভাকব  

 
'ক' অঞ্চলরয কৃলকযা জলভদালযয জলভলত কাজ কযলত ফাধয থালক। জলভদালযয অতযঘচালয ভালঝ ভালঝ 
কৃলকযা লফলরা কলয উলঠ। তাযা লনলজলদয ভলধয আলরাচনা কলয ংগলঠত য়ায বচিা কলয। এবালফ এক 
ভয় তাযা জলভদালযয লফরুলদ্ধ আলন্দারন গলে বতালর এফং দীঘব ংগ্রালভয পলর এক ভয় জলভদালয ফযাফস্থা 
উলচ্ছদ কলয।  

গ) উদ্দীলকয ঘিনা কারব ভাকবলয বকান তত্ত্বলক লনলদব কলয? ফযা খযাম কলযা।  
ঘ) উদ্দীলকয আলরালক "াভালজক লযফতবন" ধাযিালি ভালসবয দৃলি বলঙ্গলত লফলেলি কলযা।  

 
 

উত্তয 
# জ্ঞান:  

★ The communist manifesto ফইলি কারব ভাকব এয বরখা।  
★ Das Capital কারব ভাকবলয লফখযাত ফই।  
★ উদৃ্ধত ভূরয তলত্ত্বয প্রফিা কারব ভাকব।  
★ দ্বালিক ফস্তুফাদ তলত্ত্বয প্রফিা কারব ভাকব।  
★ বেলি ংগ্রাভ তলত্ত্বয প্রফিা কারব ভাকব।  

 
 



# অনুধাফন:  
★  উদৃ্ধত ভূরয তত্ত্ব: কারব ভাকবলয ভলত, ভালজ দুলি বেলন আলছ। মথা: ভালরক বেলি  েলভক 

বেলি। ভালরক বেলি ভজুলযয লফলনভলয় েলভলকয েভ লকলন বনয়। আয েলভলকয েলভ মা উৎাদন 
য় তায ফিুকু ববাগ কলয। এলত েলভক তায নযা মযম ভূরয ায় না। এখালন ভালরক বকান যকভ 
েভ না লদলয় ফে একিা অং ববাগ কলয। এলক কারব ভাকব "উদৃ্ধত ভূরয" ফলরলছন। বমভন, 
একজন েলভক ৫০ িাকা লদলয় একলি বকক ফালনলয় লদর। এলি ফানালত ভালরলকয আলযা ৫০ িাকা 
খযচ লরা। এখন ভালরক বককলি ২৫০ দালভ লফলক্র কযলরা এফং ১৫০ িাকা লনলজয লকলি লনর। 
অথচ এই িাকালত তায েভ অলনক কভ লকন্তু বর বফল। কারব ভাকব লনযকয এই অলতলযি 
ভূরযলক ফলরলছন, উদৃ্ধত ভূরয।  

# প্রলয়াগ:  
গ) উদ্দীলকয ঘিনা কারব ভাকবলয "েলি ংগ্রাভ তত্ত্ব"বক লনলদব কলয।  
★  বেলি ংগ্রাভ তত্ত্ব: কারব ভাকবলয ভলত, ভালজ দুলি বেলন আলছ। মথা: ভালরক বেলি  

অভালরক েলভক বেলি। ভালরক বেলি ফ ভয় েভতা  ুলমাগ ুলফধা লনলজলদয কালছ যাখলত 
চায়। আয অভালরক েলভক বেলি লনলজলদয েভ লদলয় উৎাদন কলয লকন্তু নযা মযছ অলধকায ায় 
না। পলর তালদয ভলধয যাগ, বোব কাজ কলয। এক ভয় তাযা ংগলঠত য় এফং ংগ্রাভ 
কলয। তখন ভালজ দুলি বেলিয প্রকা ায়। আয দুলি বেলনয ভলধয ংগ্রাভ চরলত থালক। 
এক ভয় ভালরক বেলিয যাজয় য়। েলভক বেিী তালদয অলধকায রাব কলয। কারব 
ভাকবলয এই আলরাচনালক "বেলি ংগ্রাভ তত্ত্ব" ফরা য়।  

# উচ্চতয দেতা- 
ঘ) ★ কারব ভাকবলয াভালজক লযফতবলনয তত্ত্ব ( দ্বালিক ভতফাদ): কারব ভাকবলয ভলত, ভালজয 

দুলি কাঠালভা যলয়লছ। একলি লরা, বভৌর কাঠালভা। এলি দ্বাযা ভালজয উৎাদন বফযফস্থালক 
বফাঝালনা য়। আয অনযলি লরা, উলয কাঠালভা। এলি লরা উৎাদন লফযফস্থা ছাো ভালজ 
আয মত ফযলফস্থা আলছ ফ গুলরালক একালথ উলয কাঠালভা ফরা য়। বমভন, ধভব, ংসৃ্কলত, 
বালা , আইন ইতযালদ লরা উলয কাঠালভা। ভাকবলয ভলত, উলয কাঠালভা ফ ভয় বভৌর 
কাঠালভায উয লনববযীর। অথবাৎ বভৌর কাঠালভা লযফতবন লর ফা উৎাদন লফযফস্থায় লযফতবন 
লর উলয কাঠালভা ফা ধভব, ংসৃ্কলত, বালা, আইন ইতযালদ বেলত্র  লযফতবন আল। তায 
ভলত, এবালফ আলদভ ভাজ বথলক দা ভাজ। দা ভাজ বথলক াভন্ত ভাজ। াভন্ত ভাজ 
বথলক লল্প ভালজয জন্ম লয়লছ। এফং ভালজয ধভব, ংসৃ্কলত, বালা  আইন কানুলনয 
লযফতবন লয়লছ। অতএফ ভাকবলয ভলত, ভাজ লযফতবন লরা ভালজয বভৌর কাঠালভায 
লযফতবন ফা উৎাদন প্রনারীয লযফতবন। 

 
 
 

 
 



ভলের প্রশ্ন ০৫ 
াঠ- ১০, ১১ ( ভযাস -লয়ফায) 

অধযাক আলপ যায ভাজলফজ্ঞান ক্লাল একজন লফখযাত ভনীলীয জীফনকভব ম্পলকব আলরাচনাকালর 
ফলরন, এ ভনীলী ভনস্তত্ত্বলবলত্তক ভাজলফজ্ঞালনয ধাযায অনযতভ ধাযক লছলরন এফং লতলন প্রথভ জীফলন 
অথবনীলতয অধযাক লললফ কভবজীফন শুরু কযলর যফতবী ভয় ভাজলফজ্ঞালনয অধযাক লললফ জীফন 
অলতফালত কলযন। 

ক) অগাস্ট বকাাঁত কত ালর জন্মগ্রি কলযন?  
খ) বেোয লকবালফ ভাজলক জীফলদলয লঙ্গ তুরনা কলযলছন? 
গ) আলপ যালযয ফিলফয বম ভাজলফজ্ঞানীয লযচয় পুলি উলঠলছ তায াভালজক লক্রয়াতত্ত্ব ম্পলকব  

  ফযাখযা দা। 
ঘ) ই ভাজলফজ্ঞানীয আদব নভুনা তত্ত্বলি উদাযি লফলেলি কলযা। 

 

উত্তয 

ক) অগাস্ট বকাাঁত ১৭৯৮ ালর জন্মগ্রি কলযন। 
 
খ) াফবািব বেোয াদৃয স্থালনয ভাধযলভ ভাজলক জীফলদলয লঙ্গ তুরনা কলযলছন। বেোলযয ভলত, 

প্রলতলি ভাজ লরা জীফলদলয ভলতা একলি চরভান ত্তা। প্রলতলি জীফ বমভন তায লবন্ন লবন্ন অঙ্গ দ্বাযা 
ম্পলকবত লক্রয়ায ভাধযলভ জীফলদলক চর যালখ, বতভলন ভালজয লফলবন্ন ংগঠন  প্রলতষ্ঠান লফলবন্নভুখী 
কামব ম্পাদলনয ভাধযলভ ভাজলক লিলকলয় যালখ।  

 
গ) আলপ যালযয ফিলফয ভাজলফজ্ঞানী ভযাস লয়ফালযয লযচয় পুলি উলঠলছ। লতলন বেলিকলে বম 

ভনীলীয কথা ফলরলছন, প্রথভ জীফলন অথবনীলতয অধযাক লললফ কভবজীফন শুরু কযলর যফতবী ভয় 
ভাজলফজ্ঞালনয অধযাক লললফ জীফন অলতফালত কলযন। এ ছাো লতলন লছলরন ভনস্তত্ত্বলবলত্তক 
ভাজলফজ্ঞালনয ধাযায অনযতভ ধাযক। এই আলরাচনা ভযাস লয়ফাযলক লনলদব কলয। 
ভযাস লয়ফালযয ভলত, াভালজক লক্রয়া লরা ভাজলফজ্ঞালনয ভূর লফলয়ফস্তু। লতলন াভালজক লক্রয়া 
ফরলত ভানুললয অতীত, ফতবভান  বলফলযৎ লক্রয়ালক ফুলঝলয়লছন। লতলন ভানফ লক্রয়ালক লতন বালগ বাগ 
কলযলছন : মথা—বমৌলিক লক্রয়া, বাফগত লক্রয়া  ঐলতযগত লক্রয়া। তায বমৌলিক লক্রয়া ভূরযলফালধয 
লঙ্গ জলেত একলি লফলয়। অনযলদলক বাফগত লক্রয়ায রেয  উলদ্দয ফযলিয আলফগ দ্বাযা লনধবালযত য়। 
আয ঐলতযগত লক্রয়ায রেয  উলদ্দয উবয়ই াভালজক প্রথা, প্রলতষ্ঠান, যাজনীলত, বরাকাচায ইতযালদ 
দ্বায লনধবালযত লয় থালক। 
তাই ফরা মায়, ভযাস লয়ফালযয াভালজক লক্রয়াতত্ত্ব ভাজলফজ্ঞালনয এক অনযতভ অং। 

 
ঘ) উদ্দীক দ্বাযা ইলঙ্গতকৃত ভাজলফজ্ঞানী ভযাস লয়ফালযয আদব নভুনা তত্ত্বলি উদাযি লফলেলি কযা 

লরা। 



আদব নভুনা প্রদালনয ভাধযলভ াভালজক ফাস্তফতালক অনুধাফন কযায প্রলচিা লয়ফালযয ভাজলফজ্ঞালনয 
একলি ভুখয প্রলতাদয লফলয়। লতলন ভাজ অধযয়লন আদব নভুনালক একলি ালতয়ায লললফ ফযফায 
কলযলছন। লয়ফালযয াভালজক প্রঞ্চ আলরাচনা কযলত লগলয় আদব নভুনা প্রলয়াগ কলযলছন। তলফ এ 
আদব নভুনা ভালজ খুাঁলজ ায়া মালফ না। বকননা এলি গলফললকয ভলন থালক। আদব নভুনা দ্বাযা 
াভালজক ভযা বফাধগভয লয় লঠ। তাাঁয ভলত, াভালজক বকালনা ঘিনায ফযাখযাভূরক আলরাচনা কযলত 
লর প্রথলভ বই ঘিনায তফলিযগুলরালক লচলিত কযলত লফ এফং একলি কাল্পলনক রূলযখা প্রিয়ন 
কযলত লফ। এযয বদখলত লফ এয লঙ্গ ফাস্তফতায কতিুকু লভর ফা অলভর যলয়লছ। 

 
উমুবি আলরাচনায লযলপ্রলেলত ফরলত ালয, ভযাস লয়ফালযয আদব নভুনায ভাধযলভ াভালজক 
ফাস্তফতা অনুধাফন কযা মায়। তাই এলি ভাজলফজ্ঞালনয অনযতভ ভুখয লফলয় লললফ লফলফলচত। 

 
 
 
লফ:র: লোথবীযা  

★ ভূর াঠযভফইলয়য অনুীরনীয জ্ঞান  অনুধাফনভূরক প্রলশ্নয উত্তয বালরাবালফ লে লনলফ।  
★ ভূর াঠযভ ফইলয়য কর এভললকউ প্রলশ্নয উত্তয বালরাবালফ লে লনলফ।  
★ এই অধযাভবয়য বকান লফলয় না বফাঝলর ইলয়লরা ফুলক বদয়া নাম্বালয বমাগালমাগ কলয বজলন লনলফ।  
★ কলযানা লযলস্থলতলত স্বাস্থযলফলধ বভলন চরলফ। কলযানায় আক্রান্ত লর বপান কর কলয জানালফ। 

 


