
�বপজা পাবিলক �� ল ও ক�লজ চ��াম

�াক িনব�াচনী পরী�ার অনশুীলন �াস। বাংলা ি�তীয় প�। প�ম �াস।
িবষয়: সারমম� ।
ি�য় িশ�াথ�রা, আজ�কর িবষয়িট িন�য় �তামার�দর ম�ন নানা �� উ�িক িদ�ত পা�র; দশ ন��রর এই
���র �ছাট উ��র দশ পা�বা কী? পা�া �� হ�লা- �কন পা�ব না? িনয়ম,�বিশ��, রচনা �শলী ও ���র
চািহদা অনযুায়ী �লখা �য �কান ���র উ��রই পিরপূণ� ন�র পাওয়া যায়। তা হ�লা এ�সা িবষয় ও
�কৗশল �জ�ন িনই।
িশখনফল:
Δ সারমম� কী, তা জান�বা।
Δ িলখন �কৗশল জান�বা।
☆ সারমম� কী?- সারমম� পদ� সািহ�ত�র ����ই ��যাজ�। কিবতায় কিব সং�কট, অলংকার ছ��র
আড়া�ল �য ভাবিট �কাশ ক�র�ছন তা অনধুাবন ক�র সার সং���প �কাশ করাই সারমম�।
☆ সারমম� িলখন �কৗশল:
০১. �দ� পদ�াংশ প�ড় মূল ভাবিট অনধুাবন কর�ত হ�ব।
০২. ব�ব�িট স��ক� পির�ার ধারণা পাওয়ার পর অ�ধান ব�ব� বাদ িদ�ত হ�ব।
০৩. সহজ সরল ভাষায় িলখ�ত হ�ব।
০৪. সারম�ম� ব�ি�গত মতামত �লখা যা�ব না।
০৫. ব��ব� মূল িবষয়িট �যন বাদ না প�ড় �স িদ�ক �খয়াল রাখ�ত হ�ব।
০৬. �দ� অংশট�কুর �চ�য় সারমম� �যন অিত �ছা�টা িকংবা ব�ড়া না হয়।

��য়াগ: একদা িছল না জতুা চরণ যুগ�ল
দিহল �দয় মম �সই ��াভান�ল।
ধী�র ধী�র চ� িপ চ� িপ দঃুখাকুল ম�ন
�গলাম �ভাজনাল�য় ভজন কার�ণ।
�সথা �দিখ এক জন পদ নািহ তার
অমিন জতুার �খদ ঘিুচলআমার।
প�রর দঃ�খর কথা কির�ল িচ�ন
িন�জর অভাব ��াভ থা�ক কত�ণ।

সারমম� : অপ�রর দঃুখ-ব�থার কথা ভাব�ল িন�জর দঃুখ�ক লাঘব করা যায় এবং জীব�ন পাওয়ার হতাশা
দরূ হয়। চরণহীন মান�ুষর কথা িচ�া কর�ল পা�য় জতুা না থাকার অভাব বা ক� অনভু�ত হয় না।

সবাই �ক ধন�বাদ। পরবত� �া�স 'সারাংশ' িন�য় আ�লাচনা কর�বা
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�াক িনব�াচনী পরী�ার অনশুীলন �াস। িবষয়- বাংলা �তীয় প� 'ষ� �াস'
িবষয়: সারাংশ িলখন

সবাই�ক ��ভ�া জািন�য় আজ�কর �াসিট �� করিছ।আশা কির সবাই স�ু ও িনরাপ�দআ�ছা। গত
�া�সআিম �তামা�দর সারমম� পিড়�য়িছ।আজ�কর পাঠ সারাংশ অ�নকটাই গত �া�সর সারমম� এর

ম�তা, ত�ব �কৗশলগত িকছ� পাথ�ক� র�য়�ছ।

িশখনফল:
Δ সারাংশ কী, তা জান�ত পার�ব।
Δ সারাংশ িলখন �কৗশল জান�ব।
Δ �কৗশল ��য়াগ ক�র পূণ�া� ন�র অজ�ন কর�ত পার�ব।

সারাংশ ক�?- সাধারণত গদ�- রচনার মূল ব�ব��ক সহজ-সরল ভাষায় এবং সংি��াকা�র
উপ�াপনা�ক সারাংশ ব�ল।
সারাংশ �লখার �কৗশল:
০১. উপ�ািপত িবষয়িট ম�না�যাগ সহকা�র প�ড় �লখ�কর ব�ব� বুঝ�ত হ�ব।
০২. �লখ�কর ব��ব�র বাই�র িন�জর যুি� উপ�াপন করা যা�ব না।
০৩. অ�ধান ব�ব� এিড়�য় �ধান ব�ব� সহজ- সরল ভাষায় সং���প উপ�াপন কর�ত হ�ব।
০৪. মূল ব��ব�র বাই�র অ�াসি�ক �কান িবষয় উপ�াপন করা যা�ব না।
০৫. �ত�� উি�র ক�থাপকথন�ক প�রা� উি��ত �কাশ কর�ত হ�ব।

��য়াগ: আজ �থ�কআড়াই হাজার বছরআ�গআমা�দর এই উপমহা�দশ িছল সভ�তার সিূতকাগার।
মান�ুষর �ান কতিদ�ক কতভা�ব কতিকছ�র অনসু�ান �য ক�র�ছ, �সকা�লর উ�র-পি�ম ভার�তর
অিধবাসী�দর কীিত� , খ�ািত �থ�ক তা আজ স�ু� হ�য় উ�ঠ�ছ। �সকা�লর ভার�তর ইয়া�ক, পািণিন এবং
পত�িল �ভৃিত �িণজ�নরাই �থম �িণ িব�া�নর চচ� া ক�রন।আ�মিরকা আজ যা কর�ছআড়াই
হাজার বছরআ�গ ওঁরা তাই ক�র �গ�ছন। তফা�তর ম�ধ� এই �য তাঁ�দর �িণ িব�ান সাধনার িভি�
িছল অনভু� িত আর একা�ল এ�দর হা�ত আ�ছ �ব�ািনক গ�বষণাগার।

সারাংশ: ভারতীয় উপমহা�দশ মানব সভ�তার উৎস�ল ব�ল িব�বিচত। এখা�ন �াচীনকাল �থ�ক ইয়া�,
পািণিন এবং পত�িল নামক �িণজ�নরা অনভু� িত িদ�য় �িণিব�া�নর চচ� া �� ক�রন। তা�দর চচ� ার
আড়াই হাজার বছর পর তাঁ�দর এই ত��ক ইউ�রাপ-আ�মিরকা আজ �ব�ািনক গ�বষণাগা�র এ�ন�ছ।
�ধু এইট�কুই পাথ�ক�।
পুনরা�লাচনা:
◆ সারমম� পদ� বা কিবতার সংি�� মূল ভাব; িক� সারাংশ হ�লা গদ� রচনার মূল ভাব।
◆ কিবতা বা প�দ� �পক, অলংকার ও সং�ক�তরআড়া�ল কিবর লকুািয়ত ভাব�ক সারম�ম� ত� �ল ধরা
হয়। �লখ�কর উ�ু� ভাব িব�ৃিত �থ�ক মূল ভাব ত� �ল ধরা হ হয় সারাং�শর মাধ��ম।

সবার জন� �ভকামনা।আগামী �া�স ভাব-স�সারণ িবষ�য় আ�লাচনা করা হ�ব।
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�াক িনব�াচনী পরী�ার অনশুীলন পাঠ। িবষয়: বাংলা ি�তীয় প� �াস- স�ম
িবষয়: ভাব স�সারণ
িশখনফল:
Δভাব-স�ারণ কা�ক ব�ল, তা জান�ত পার�বা।
Δ ভাব- স�সারণ করার �কৗশল জান�ত পার�ব

ভাব-স�সারণ কী?- �য �কান িবষ�য়�ক িশ� স�তভা�ব িব�ৃত �কাশ করা�ক ভাব-স�সারণ
ব�ল। সাধারণত কিবতার পঙি�, �বক, িকংবা গ�দ�র অংশিব�শষ, �কান মনীষীর উ�� িত, �বাদ-�বচন,
ভাব স�সার�ণর জন� �দয়া হয়।আর এই �ু� অং�শরআড়া�ল থাক�ত পা�র মানব জীব�নর গভীর
মম�কথা, মানবতার কথা, নশৃংসতার কথা, সামািজক �বষ�ম�র কথা, ব�ি�র �াথ�পরতার কথা, সংসার
জীব�নর নানা অস�িতর কথা, জািতগত িব���ষ মানবতা ল��নর কথা, িকংবা থাক�ত পা�র রা�,
সমাজ বা িব� শাি�র �কান বাত� া।
ভাব- স�সারণ �লখার �কৗশল বা িনয়ম:
◆ ১. উ�� ত অংশিট ভাল ক�র ম�না�যাগ িদ�য় প�ড় মূল ভাব বা ঈি�ত বু�ঝ িন�ত হ�ব।
◆ ২. বা�ক� উপমা, �পক, �তীক বা সং�ক�তরআড়া�ল থাকা ভাবিট বুঝ�ত হ�ব।
◆ ৩. ভাব-স�ার�ণ ব�ব��ক �া�ল করার জন� উপমা, �বাদ, দ�ৃা�, যুি�, এবং �াসি�ক �য�কান
ঐিতহািসক, �পৗরািণক, �লৗিকক, অথবা �ব�ািনক তথ� উ��খ করা যা�ব।
◆ ৪. ভাব-স�সার�ণর সময় অ��য়াজনীয় কথা এবং একই কথার পুনরাবৃি� পিরহার কর�ত হ�ব।
◆ ৫. স�রসািরত ভা�বর িবষয়ব��ক �ছাট �ছাট অন�ু��দর মধ�িদ�য় �কাশ করা যা�ব। সাধারণত
িতনিট ধা�প ভাব-স�সারণ করা হয়-
�থম ধা�প ব��ব�র িবষ�য় সাধারণ উপ�াপন করা হয়।
ি�তীয় ধা�প িবষয়িটর �যৗি�কতা, ব�ি�, সমাজ, রা��য় জীব�ন এর �ভাব ও �িতকা�রর উপায়সহ
িব�ৃতআ�লাচনা করা হয়।
তৃতীয় ধা�প উ�� িতর অনকূু�ল িস�া�মূলক ব�ব��যা�গ আ�লাচনা �শষ হ�ব।
উপযু�� �কৗশ�লর ��য়াগ: উদাহরণ-' ম�ল কিরবার শি� ধন, িবলাস ধন ন�হ '-- এই উ�� িতিটর
�থম ধা�প- মূল ব�ব� হ�ব -- মানবজীব�ন ধন-স��দর য�থ� ��য়াজন র�য়�ছ। িক� এ স�দ যিদ
ঐ�য� �দশ�ন িকংবা িবলািসতার একমাএ উপল�� হয়, ত�ব এর �কৃত ময�াদা হাির�য় পৃিথবী�ত ধন-
স�দ বরং জ�া�লর সিৃ� ক�র। সতুরাং ধন- যথাথ� মূল� তখনই পায়, যখন তা মান�ুষর কল�া�ণ বা শাি�
�াপ�ন ব�ব�ত হয়। ি�তীয় ধা�প যুি� ও উদাহরণসহ িব�ৃতআ�লাচনা থাক�ব। তৃতীয় ধা�প উ�� িতর
সমথ��ন িনজ� মতামত উপ�াপন ক�র আ�লাচনা �শষ হ�ব।আশা করিছ এ স�া�হর িতনিট িবষ�য় পূণ�
ন�র �াি�র �কৗশল র� কর�ত স�ম হ�য়�ছা।আগামী স�া�হ সংলাপ, খু�দ গ� ও �ব� �লখার
�কৗশল িন�য় আ�লাচনা করা হ�ব।
সবাই ঘ�র �থ�কা, িনরাপ�দ �থ�ক �া��িবিধ �ম�ন চল�ব। িনর�র �ভকামনা র�লা।




