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#বাাংা_প্রথম_পত্র 

শ্রেনণ:  দ্বাদল 

পাঠ  নিশ্রদবলিা #১ 
 

 

াধ্যা/ নব:  গদয  :   াঅজ াঅশ্রাচিার নব   

                                :   জাদঘুশ্রর শ্রকি যাব  :   াঅনিুজ্জামাি  ( জন্  ১৯৩৭ -----) 

                                :    

এ নবটি  একটি প্রবন্ধ:   

প্রবন্ধটি পড়শ্র   নলখি ফ  কী কী শ্রত পাশ্রর াঅমরা প্রথশ্রম শ্রজশ্রি শ্রিশ্রবা 
 

১  :  জাদঘুশ্ররর উদ্ভব  ক্রমনবকাল ম্পশ্রকব  জািশ্রত পারশ্রবা 
২  :   নবনভন্ন শ্রদশ্রলর নমউনজাম তথা  জাদঘুর  ম্পশ্রকব  জািশ্রত পারশ্রবা 
৩  :  িািাি নবক জাদঘুশ্ররর িাশ্রমর তানকা ততনর করশ্রত পারশ্রবা 
৪  :  জাতী জীবশ্রি জাদঘুশ্ররর গুরুত্ব  পনরমাপ করশ্রত পারশ্রবা 
৫  :  প্রাচীি  ঐনতয ম্পশ্রকব   জািশ্রত পারশ্রবা 
৬  :  িতুি িতুি জাদঘুর পনরদলবনির াঅগ্র নৃি শ্রব 

৭  :  নবনভন্ন ধ্রশ্রণর জাদঘুশ্ররর মাশ্রঝ পাথবকয  নিশ্রদবল করশ্রত পারশ্রবা 
 

এরপর  াঅমরা জািশ্রবা রচিার উৎ: 

 

#উৎ "জাদঘুশ্রর শ্রকি যাব"  প্রবন্ধটি  স্মারক পুনিকা  " ,ঐনতযাি  (২০০৩) শ্রথক াংকনত। 

 

#শ্রখক পনরচ/ রচনতার পনরচ  খুব মিশ্রযাগ কাশ্রর জািশ্রবা 
কারণ বহুনিববাচনি   ৃজিলী প্রনের াশ্রিক জ্ঞািমূক প্রনের উত্তর শ্রদা যাশ্রব। 

 

#শ্রখক পনরনচনত : াঅনিুজ্জামাি (জন্ ১৯৩৭ নিিাশ্রের ১৮ শ্রফব্রুানর ককাতা ।  তাাঁর নপতার িাম ডা. এ টি এম 

শ্রমাাজ্জম মাতার িাম তদা খাতুি। 

 

#নলক্ষা জীবি:   ১৯৫১ াশ্র ঢাকার নপ্রিাথ সু্ক শ্রথশ্রক প্রশ্রবনলকা ১৯৫৩ াশ্র জগন্নাথ কশ্রজ  শ্রথশ্রক াঅাআএ পা কশ্ররি।  

ঢাকা নবশ্বনবদযা শ্রত স্নাতক  স্নাতনকাত্তর   নপএাআচনড নডনগ্র াভ কশ্ররি। এ ছাড়া উচ্চতর নলক্ষা াভ কশ্ররি  নলকাশ্রগা 
 ন্ডি নবশ্বনবদযা শ্রত। 

 

#কমবজীবি:   ুদীঘবকা নতনি চট্টগ্রাম নবশ্বনবদযানর বাাংা নবভাশ্রগ াধ্যাপিা কশ্ররি পশ্রর ঢাকা নবশ্বনবদযাশ্র বাাংা নবভা
শ্রগ শ্রযাগদাি কশ্ররি  বতব মাশ্রি  প্রনফর াব এনমনরটা নাশ্রব াঅশ্রছি জাতী াধ্যাপক   জানতর ািিয কৃতীধ্িয এ 

বযনিত্ব ,  মাদতৃ নপ্র মুখ। 

 

#ানতযকমব:  মূত গশ্রবক প্রবন্ধকার  ািুবাদক শ্রববাপনর বাাংাশ্রদশ্রলর াংনবধ্াশ্রির বাাংা ভাা রূপদািকারী ািিয 
কৃতীজি। স্বশ্রদশ্রলর বশ্ররণয বুনিজীবী খযানতমাি নলক্ষানবদ   

#মুনম মাি  বাাংা ানতয (১৯৬৪)  

#মুনম বাাংার ামনক পত্র (১৯৬৯)   

#মুিীর শ্রচৌধ্ুরী (১৯৭৫)  

#স্বরূশ্রপর ন্ধাশ্রি (১৯৭৬)  

#Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity (1979)  

#Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Official Library and Records (1981)   



#াঅঠাশ্ররা লতশ্রকর বাাংা নচঠি (১৯৮৩)  

#মুম্মদ লীদলু্লা (১৯৮৩)  

#পুরশ্রিা বাাংা গদয (১৯৮৪)   

#শ্রমাতাশ্রর শ্রাশ্রি শ্রচৌধ্ুরী (১৯৮৮)  

#Creativity Reality and Identity (1993)   

#Cultural Pluralism (1993)  

#Identity. Religion and Recent History ( 1995)  

#াঅমার একাত্তর ((১৯৯৭)  

#মুনিযুি এবাং তারপর ( ১৯৯৮)   

#াঅমার শ্রচাখ (১৯৯৯)  

#বাঙান িারী ানতয  মাশ্রজ (২০০০)  

#পূববগামী (২০০১)  

#কানিরবনধ্ (২০০৩) 

#নবপুা পৃনথবী (২০১৫ ) 

 

#নবশ্রদনল_ানতয_ািুবাদ 

 

#াস্কার াাআশ্রের  An Ideal Husbsnd এর  বাাংা িাট  ্ যরূপ   "াঅদলব স্বামী" (১৯৮২) 

#াঅশ্রক্স াঅরবুঝুশ্রভর An Old World Comedy এর বাাংা িাটযরূপ " পুরশ্রিা পাা" (১৯৮৮) 

 

াঅশ্ররা াাংখয রচিা রশ্রশ্রছ  এককভাশ্রব এবাং শ্রযৌথ ম্পাদিা । উশ্রল্লখশ্রযাগয 
#নবদ  ্ যাাগর রচিা াংগ্র ( শ্রযৌথ: ১৯৬৮) 

#রবীন্দ্রিাথ (১৯৬৮) 

#Culture and Thought  (শ্রযৌথ: ১৯৮৩)  

#মুিীর শ্রচৌধ্ুরী রচিাবী ১  - ৪ খণ্ড  (১৯৮২-- ১৯৮৬) 

#বাাংা ানশ্রতযর াআনতা প্রথম খণ্ড ( শ্রযৌথ: ১৯৮৭) 

#ানজত গু স্মারক গ্রন্থ (১৯৯০) 

#স্মৃনতপশ্রট নরাজদু্দীি শ্রাশ্রি ১৯৯২) 

#লীদ ধ্ীশ্ররন্দ্রিাথ দত্ত স্মারক গ্রন্থ (১৯৯৩) 

#িজরু রচিাবী ( ১- -৪ খণ্ড  শ্রযৌথ ১৯৯৩) 

#SAARC: A People's Perspective (১৯৯৩) 

#মুাম্মদ লীদলু্লা রচিাবী ( ১ম  ৩  খণ্ড (১৯৯৪-- ১৯৯৫) 

#লীদ ধ্ীশ্ররন্দ্রিাথ দশ্রত্তর াঅত্মকথা (১৯৯৫) 

#িারীর কথা (শ্রযৌথ: ১৯৯৪) 

#ফশ্রতাা  (শ্রযৌথ:  ১৯৯৭) 

#মধ্ুদা ( শ্রযৌথ: ১৯৯৭) 

#াঅবু শ্রিা শ্রমািফা কামা রচিাবী (  ১ম খণ্ড শ্রযৌথ: ২০০১) 

#গুশ্রি াাঁর বাাংা ফরান লে াংগ্র ( শ্রযৌথ: ২০০৩) 

#াঅাআি লে শ্রকা ( শ্রযৌথ: ২০০৬) 

 

#পাঠ_পনরচ 

 

জাদঘুর  শ্রে াববজিীি এক  প্রনতষ্ঠাি শ্রযখাশ্রি মািব ভযতা  াংসৃ্কনতর নবনচত্রতা  ঐনতানক নিদলবি াংগ্র কশ্রর রাখা 
 ।  মূত নতিটি উশ্রদ্দলযশ্রক  ামশ্রি শ্ররশ্রখ: 

১   াংরক্ষণ 

২   প্রদলবি 



৩  গশ্রবণা 
 

জাদঘুর শ্রকব বতব মাি প্রজশ্রন্র কাশ্রছ নিদলবিগুশ্রা প্রদলবি কশ্রর িা , ভনবযৎ  প্রজশ্রন্র জি  ্ য শ্রগুশ্রা  াংরক্ষণ করা 

তার  ািিযতম  কাজ।   তশ্রব  জাদঘুশ্ররর াধ্ারণ ক্ষণ শ্রে :  (একটু মিশ্রযাগ নদশ্র  শ্রখা  কশ্ররা)  
#যা চমকপ্রদ,    

#যা ািিয ,    
#যা ুপ্ত প্রা,  

 #যা নবস্ম উশ্রেককারী  
--এমি ব বস্তু াংগ্র কশ্রর রাখা। 

 

াংগৃীত নিদলবি মূ শ্রত জাদঘুশ্রর যথাযথ পনরনচনত এমি াঅকবণীভাশ্রব প্রদলবি করা  শ্রযি তা শ্রথশ্রক দলবকরা 
ানিক নকছু জািশ্রত পারশ্রবি। এ ছাড়া  

াঅিন্দ উপশ্রভাগ  করশ্রত  পারশ্রবি।  জাদঘুশ্রর  বিৃতা, শ্রনমিার,চনচ্চত্র প্রদলবি  াঅশ্ররা াশ্রিক নকছুর াঅশ্রাজি করা 
।   এভাশ্রব জাদঘুর  াআনতা, ঐনত  ্ য. নবজ্ঞাি  াংসৃ্কনত   ম্পনকব ত জ্ঞাি  তশ্রথযর শ্রে  জিগিশ্রক াঅকৃি  করার   

শ্রক্ষশ্রত্র গুরুত্বপূণব  ভূনমকা পাি কশ্রর থাশ্রক।  

 

নপ্র নলক্ষাথীরা ,  খুব  শ্রখা কশ্ররা  ফ্রান্প   নিনটি  বার  াঅশ্রগ   জাদঘুশ্ররর মযবাদা  শ্রবাশ্রঝ বশ্রাআ ভযতা  রা এনগশ্র।  

তারা  নিশ্রজশ্রদর শ্রযমি  শ্রচশ্রি  শ্রতমনি নবশ্বশ্রক শ্রচশ্রি । াঅমরা জানি নিটিল  নমউনজাশ্রম িািা শ্রদশ্রলর  িািা নিদলবি  

াংগৃীত  শ্রশ্রছ  ।  এ  ব শ্রদশ্রখ  ানভন্ন মািব ত্তার পনরচ পাা  যা । মশ্রি শ্রব ব শ্রদশ্রলর মািু যা নকছু   কশ্ররশ্রছ  

বনকছুর মাশ্রঝ  াঅনম াঅনছ।   নপ্র নলক্ষাথী  াঅমরা  জানি  জাতী জাদঘুর  জানত ত্তার পনরচশ্রর  ািিয স্মারক। 

শ্রয শ্রযখাশ্রিাআ যাি শ্র তার নিশ্রজর  জানতগত স্বরূপ  উপনি  করশ্রত পাশ্রর  শ্রজ। শ্র নিজস্ব াংসৃ্কনতর  ন্ধাি  পা, াঅত্ম
নবশ্বাশ্রর জাগাটা শ্রপাি । জাদঘুর াঅমাশ্রদর জ্ঞাি দাি কশ্রর  াঅমাশ্রদর লনি শ্রযাগা, াঅমাশ্রদর শ্রচতিাশ্রক জাগ্রত কনর। 

াঅমাশ্রদর মশ্রিাজগতশ্রক লানিত কশ্রর নিাঃশ্রন্দশ্র  জাদঘুর  একটি  লনিলাী   গুরুত্বপ্রুণব ামানজক াংগঠি । মূ কথা শ্রে 

মািবজানতর াঅত্মপনরচ তুশ্র ধ্রার শ্রক্ষশ্রত্র  জাদঘুশ্ররর ভূনমকার কথা  াঅশ্রাচয প্রবশ্রন্ধ বযি কশ্ররশ্রছি প্রবন্ধকার      ুনত 

গশ্রদযর যনুিনিভব র প্রতযশ্র 

 

#পাঠ_নবশ্রেণ 

নমউনজউগ্রানফ বা নমউনজাম স্টানডজ 

াঅশ্রকজানন্দ্রা 
াআউশ্ররাপী  শ্ররশ্রিাাঁ 

ফরান নবপ্লব 

টাার াব ন্ডি 

ানমবনতশ্র 

ুভর নমউনজাম 

বশ্ররন্দ্র জাদঘুর 

বেবনু্ধ জাদঘুর 

ঢাকা ামনরক জাদঘুর  

জানততানিক জাদঘুর 

াক্সশ্রফাডব  নবশ্বনবদযা 

াযালশ্রমানাি নমউনজাম 

নিটিল নমউনজাম 

বধ্া গাশ্রডব ি 

বাাংাশ্রদল জাতী জাদঘুর 

 

এভাশ্রব  াশ্রিক  নব ম্পশ্রকব  জািশ্রত  পারশ্রব।  পাঠটি ভা কশ্রর াঅত্মি করশ্র  উদ্দীপশ্রকর জ্ঞািমূক  ািুধ্াবিমক, 



প্রনাগমূক  উচ্চতর দক্ষতামূক প্রনের  উত্তর  করশ্রত  পারশ্রব। 

 

#নবশ্রল নিশ্রদবলিা:  ভা কশ্রর পড়শ্রব নবস্তর ম এখি । ম িি কশ্ররা িা 
                             শ্রয শ্রকাি নকছু  জািার থাকশ্র  শ্রফাি করশ্রত পাশ্ররা। 

                             

 

মুাম্মদ  রুহু  কাশ্রদর 

কারী াধ্যাপক 

বাাংা নবভাগ 

শ্রবপজা পাবনক সু্ক  কশ্রজ  চট্টগ্রাম  

০১৭১২  ৬১ ৮১ ৬৯ 

 

 

#দ্বাদল শ্রেনণর  #প্রাক_নিববাচনি_পরীক্ষার_প্রস্তুনতর_নদ্বতী_ক্লা  

বাাংা প্রথম পত্র ক্লা (২) 

 

 

নব: াঅনম নকাংবদনির কথা বনছ   

রচনতা: াঅব ুজাফর বাদলু্লা 
( ১৯৩৪--২০০১ ) 

 

#নলখিফ:  এ কনবতাটি পশ্রড় জািশ্রবা 
১  শ্রগৌরশ্রবাজ্জ্ব  াআনতাশ্রর কথা 
২ ঐনতয শ্রচতি নলকড় ন্ধািী মািশু্রর প্রনত ািুরাগ 

৩ বাঙান াংসৃ্কনতর াজার বছশ্ররর াআনতানবাধ্ নৃি 

৪  মাতৃভূনমর প্রনত গভীর ািুরাগ  নৃি 

৫  মনুিশ্রযািাশ্রদর ম্পশ্রকব   জািার াঅগ্র ৃনি 

৬  াঅব ুজাফর বাদলু্লার জীবি  ানতয ম্পশ্রকব   জািশ্রত পারশ্রবা। 

 

#রচিার উৎ:   কনবতাটি াঅব ুজাফর বাদলু্লার নবখযাত কাবযগ্রন্থ " াঅনম নকাংবদনির কথা বনছ" কাবয গ্রনন্থর িাম কনবতা। 

 

#কনবর পনরচ:  

#াঅব_ুজাফর_বাদলু্লা 

#জন্: ১৯৩৪ নিিাশ্রেশ্রর ৮ শ্রফব্রুানর, গ্রাম: বশ্ররচর কু্ষেকাঠি , উপশ্রজা: বাবুগঞ্জ, শ্রজা: বনরলা,  

#বাবার িাম:   াঅেু জব্বার খাি 

#নলক্ষা_জীবি  কমবজীবি:   াআাংশ্ররনজ ানশ্রতয নব এ ( ম্মাি )  এম এ পাল কশ্রর নকছুনদি ঢাকা নবশ্বনবদযাশ্র াধ্যাপিা কশ্ররি।  

পশ্রর বাাংাশ্রদল রকাশ্ররর নচব,  ১৯৮২ নিিাশ্রে বাাংাশ্রদল রকাশ্ররর কৃন  পানি ম্পদ মন্ত্রী, ১৯৮৪ শ্রত াঅশ্রমনরকা  বাাংাশ্রদশ্রলর 

রাষ্ট্রদতূ, FAO-এর পনরচাক এবাং শ্রখাি শ্রথশ্রক  াবর গ্রণ। 

 

#কনবতা_উশ্রঠ_এশ্রশ্রছ_রাি র_ভাা_াঅশ্রন্দাি__মনুিযুি 

 

#ানতয প্রকৃনত:   

াতিরী ার ১৯৫৫ 



কখশ্রিা রাং কখশ্রিা ুর ১৯৭০ 

কমশ্রর শ্রচাখ ১৯৭৪ 

াঅনম নকাংবদনির কথা বনছ  ১৯৮১ 

নষু্ণ প্রতীক্ষা ১৯৮২ 

শ্রপ্রনমর কনবতা ১৯৮২ 

বনৃি   াী পুরুশ্রর জিয প্রাথবিা ১৯৮৩ 

াঅমার ম ১৯৮৭ 

নিববানচত কনবতা ১৯৯১ 

াঅমার ক কথা ১৯৯৩ 

মৃণ কৃষ্ণ শ্রগাাপ ২০০২ 

Yellow Sands'Hills:China Through Chinese Eyes 

Rural Development: Problems and Prospects  

( Tom Hexner এর শ্রে  শ্রযৌথভাশ্রব ); Creative Development ;Food and Faith ।নব  

#নতনি "পদাবন"   িাশ্রম কনবশ্রদর  একটি  াংগঠি প্রনতষ্ঠা কশ্ররি । াংগঠিটি  াঅনলর দলশ্রক দলবিী নবনিমশ্র কনবতা ন্ধযার  াঅনাজি 

করত। 

 

#পুরস্কার_প্রানপ্ত 

#বাাংা একাশ্রডনম পুরস্কার   ১৯৭৯ 

#একুশ্রল পদক ১৯৮৫ 

 

#পাঠ_াঅশ্রাচিা 

"াঅনম নকাংবদনির কথা বনছ" কনবতা কনব বযি   কশ্ররশ্রছি  ঐনতয শ্রচতি নলকড়ন্ধািী মাশ্রিুনর দপৃ্ত  শ্রঘাণা। 

বাঙান  াংসৃ্কনতর াজার  বছশ্ররর াআনতা, এাআ জানতর াংগ্রাম, নবজ  মািনবক উদ্ভাশ্রির চমৎকার ািুেমূ কনব গভীর 

 বযঞ্জিা নিশ্র প্রকাল শ্রপশ্রশ্রছ । কনব তাাঁর পূবব পুরুনর াী  শ্রগৌরনবাজ্জ্ব াআনতাশ্রর কথা উপস্থাপশ্রির মধ্য নদশ্র তাাঁর বিবযশ্রক    

এনগশ্র নিশ্র চশ্রি।কনবর বনণবত এ াআনতা মাটির কাছাকানছ মািশু্ররাআ  াআনতা; বাাংার ভূনমজীবী ািাযব ক্রীতদাশ্রর ড়াাআ কশ্রর     

টিশ্রক থাকার  বািব াআনতা।  কনব তাাঁর কনবতা াঅশ্ররা বযি কশ্ররশ্রছি পনরবাশ্ররর কশ্রর ভাশ্রাবাার ানিন্দয কথা।  বশ্রচশ্র স্মরণয 

নব মনুির পূবব লতব  শ্রে  যুি, যুি কশ্ররাআ াঅমাশ্রদর স্বাধ্ীি এক জীবি  জগৎ নৃি কশ্রর নিশ্রত শ্রব। 

াঅশ্ররকটু নবিার নদশ্রত চাাআ এ কনবতাটির শ্রভতশ্রর শ্রকাি ধ্রশ্রণর গূঢ় রয ানবশ্রেদযভাশ্রব নক্রালী: শ্রখা কশ্ররা নপ্র নলক্ষাথী              

কনবতাটির  াঅনেক নবশ্রবচিা,  প্রথশ্রমাআ  পাঠক নশ্রশ্রব িাড়া শ্রদশ্রব তা ;  একাআ ধ্াাঁশ্রচর বাশ্রকযর বারাংবার বযবার।  কনব  একনদশ্রক    

"াঅনম নকাংবদনির কথা বনছ" পঙনিটি বারাংবার প্রনাগ কশ্ররশ্রছি, ািয নদশ্রক "শ্রয কনবতা  শুিশ্রত জাশ্রি িা/ শ্র---" কাঠাশ্রমার          

পঙনিমাার ধ্ারাবানক উপস্থাপশ্রির মধ্য নদশ্র #কনবতা াঅর #মনুির াঅশ্রবগশ্রক নতনি একশ্রত্র  নলল্পরূপ প্রদাি কশ্ররশ্রছি। াঅমরা াঅশ্ররা 

শ্রখা করশ্রবা  কনবতা  "নকাংবদনি" লেবন্ধটি াঅমাশ্রদর শ্রচতিা ঐনতশ্রযর প্রতীশ্রক মূতব  শ্র উশ্রঠশ্রছ।  কনব এাআ  িান্দনিক শ্রকৌলশ্রর  

শ্রে মন্ব ঘটিশ্রশ্রছি নচত্রকশ্রল্পর ানিন্দয  রূপকল্প যা গভীরভাশ্রব ঞ্চানরত শ্র ািগবত স্পন্দশ্রি।   

#কনবতার াথবকতা:  াঅমরা  জানি  একটি  কনবতার নলল্পত্ব াজব নির পূববলতব  শ্রা হৃদস্পলী  নচত্রকশ্রল্পর যশ্রথাপযুি  বযবার। নচত্রকল্প  

শ্রা  এমি লেছনব যা কনব গশ্রড় শ্রতাশ্রি  এক াআনন্দ্রনর  

কাজ ািয াআনন্দ্রনর াাশ্রযয কনরশ্র নকাংবা  একানধ্ক  াআনন্দ্রনর  নম্মনত  াঅেন; াঅর  তা  পাঠক হৃদশ্র  াংশ্রবদিা জাগা াআনন্দ্রাতীত 

শ্রবাশ্রধ্র প্রকালমঞ্জরীশ্রত।   

"#নচত্রকল্প নিমবাশ্রণর াঅশ্ররকটি  লতব   শ্রা  "ানভিবত্ব"  ।  এ ক শ্রমৌ লতব   পূরণ কশ্ররাআ  এ কনবতার নচত্রকল্প নিমবাণ শ্রপশ্রশ্রছ 



 িান্দনিকভাশ্রব। 

কনব যখি উচ্চারণ কশ্ররি " কনবত জনমর প্রনতটি ল  ্ যদািা কনবতা"; তখি জনমর দািা াঅর কনবতার লেশ্রখা শ্রযি ািিয  রূপকল্প 

ততনর কশ্রর এক াআনন্দ্র শ্রত  াআনন্দ্রাতীত শ্রদযাতিার ঞ্চরণ ঘশ্রট। ানববক নবশ্রবচিা কনবতাটি নব  াঅনেক নিপূণতা বাাংা কাবয  

ানশ্রতযর িন্দি াঞ্চশ্র শ্রন্দাতীতভাশ্রব একটি  পাঠ াঅিন্দশ্রির শ্রৌকযব াংশ্রযাজি। 

 

#ছন্দ:  কনবতাটি গদয ছশ্রন্দ রনচত 

 

#ৃজিলী প্রে  

#উদ্দীপকটি_পড়_এবাং_বাা_চচব া_কশ্ররা 
 

িদীর দপুাশ্রল ঘি গাছগাছান 

ছাা নুিনবড় শ্রযমি 

মশ্রি শ্রতা ছাতা মাথা নদশ্র বশ্র চশ্রশ্রছ 

িীরব িদীর জ 

াঅমার িরম িরম কানিত শ্রপ্রমহৃদ  

তখি শ্রে চশ্র নিাঃে জশ্রামি 

 

ক) কনবর পূববপুরুশ্রর করতশ্র নকশ্রর শ্রৌরভ নছ 

খ)"ভাশ্রাবাা নদশ্র মা মশ্রর যা" বশ্রত কনব কী বনুঝশ্রশ্রছি? 

গ) উদ্দীপশ্রক উিৃত "িীরব িদীর জ"  এবাং কনবতা উচ্চানরত " পনমাটির শ্রৌরভ" একাআ াথব বি কশ্রর নক িা াঅশ্রাচিা কর। 

ঘ) উদ্দীপকটিনত "াঅনম নকাংবদনির কথা বনছ"  কনবত্ার রূপ প্রকাল কশ্রর নক? নবশ্রেণ কর। 

 

#নবনল_নিশ্রদবলিা:   শ্রজশ্রি শ্ররশ্রখা   #পড়াশ্রখার_াশ্রথ_যত_গভীর_ম্পকব _রাখশ্রব_ততাআ_জীবশ্রির_ফতা_শ্রতামানক_ছুাঁ শ্র_শ্রদশ্রব" 

 

#প্রনাজশ্রি 

০১৭১২ ৬১৮১৬৯ 

#শ্রখস্বত্ব_াংরনক্ষত 

#রুহু_রুশ্র 

#দাুআ_শ্রম_২০২০ 


