
�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম
�াদশ��িণ �াক িনব�াচনী পরী�া অনশুীলন পাঠ। িবষয়- বাংলা,ি�তীয় প�। �াস- ০৮

আ�লাচ� িবষয়: সংলাপ িলখন।
আজ �তামা�দর সংলাপ �লখার িনয়ম জািন�য় �দব। িনয়ম জান�ল ত� িম �য �কান িবষ�য় সংলাপ
িলখ�ত পার�ব।
িশখনফল: Δ ০১ সংলাপ কী, জান�ত পার�ব।
Δ ০২. সংলাপ �লখার িনয়ম জান�ব এবং িলখ�ত পার�ব।
সংলাপ কী?- ইং�রিজ dialogue এর বাংলা �িতশ� হ�� সংলাপ।আ�িরক অ�থ� সংলাপ হ�লা- দইু
ব�ি�র ম�ধ� ক�থাপকথন বা আলাপ। ত�ব এইআলাপ বা মতিবিনময় দইু�য়র অিধক ব�ি�র ম�ধ�ও
হ�ত পা�র। সংলাপ হ�� এক�আকষ�ণীয় রচনা �কৗশল। সংলাপ �লখায় কা�িনক ভি� ��য়াগ
কর�ত হয়।ফ�ল এ�ত ক�নার জাল িব�া�রর িনপুণতা অজ�ন করা যায়।

সংলাপ �লখার জন� ��য়াজনীয় িবষয় সমহূ:
☆ ০১. সংলা�পর িবষয়� ভা�লা ক�র বু�ঝ উপ�াপ�নর পিরক�না�ক কর�ত হ�ব।
☆০২.সংলা�প মািজ�ত ভাষায় ���ত স��াধন এবং �শ�ষ সমাি� বাক� থাক�ব।
☆ ০৩. সকল চির� সমানভা�ব কথা বল�ব ( একজন ব�লই যা�ব অন�রা ��ন যা�ব, এমন নয়)।
☆ ০৪.�কান চির�� দীঘ� ব��ব� ম�নাভাব না জািন�য় অন� চির��র ব��ব�র সু�যাগ রাখ�ত হ�ব।
☆ ০৫.অনাবশ�ক ব�ব� িদ�য় সংলাপ�ক ভারা�া� করা যা�ব না।
☆ ০৬.পূব�বত� চির��র ব��ব�র সা�থ পরবত� চির��র ব��ব�র �স� িমল থাক�ত হ�ব।
☆ ০৭. ব�ব� �� গ�ীর বা চট�ল ভা�ব হ�ত পা�র, ত�ব তা�ত ভাষার �সৗ�য� বজায় রাখ�ত হ�ব।
☆ ০৮. সংলাপ যা�ত ব�ৃতার ম�তা হ�য় না যায় �সিদ�ক �খয়াল রাখ�ত হ�ব।
☆ ০৯. চির��র না�মর প�র �কালন(:) ব�বহার ক�র ব�ব� �� হ�ব।
☆ ১০. ইিতবাচক ব��ব�র মধ� িদ�য় সংলাপ �শষ করা উ�ম।

বািড়র কাজ: ক�রানা �িত�রা�ধ সামািজক দরূ� ও সা�� স�চতনতা🏠
িবষ�য় দইু ব�ুর সংলাপ রচনা ক�রা
সংলাপ �লখার দ�তা বৃি�র জন� িনধ�ািরত বই�য়র �দ� সংলাপ �থ�ক
ক�য়ক� পড়�ল উপ�রর িন�দ�শনা সমূহ িমিল�য় নাও।

সবাই �ক ধন�বাদ। পরবত� �া�স 'খু�দগ�'' িন�য়আ�লাচনা কর�বা



�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম
�াদশ��িণ �াক িনব�াচনী পরী�া অনশুীলন পাঠ। িবষয়- বাংলা,ি�তীয় প�। �াস- ০৯

আ�লাচ� িবষয়: খু�দগ� িলখন।
আজ �তামা�দর খু�দগ� �লখার িনয়ম জািন�য় �দব। িনয়ম জান�ল ত� িম �য �কান িবষ�য় সংলাপ
িলখ�ত পার�ব।
িশখনফল:
Δ ০১ খু�দগ� কী, জান�ত পার�ব।
Δ ০২. খু�দগ� �লখার িনয়ম জান�ব এবং িলখ�ত পার�ব।

খু�দগ� কী? খু�দগ� মা�ন �ছাট আকৃিতর গ� যা�ত চির� ও ঘটনা �বাহ থাক�ব।
খু�দগ� �লখার িনয়ম:
Δ ০১. িবষ�য়র স�� িমল �র�খ গ��র এক� সু�র নাম িদ�ত হ�ব।
Δ ০২. ��প�� �দ� িবষয় অনযুায়ী গ��র কািহিন সাজা�ত হ�ব। গ��র ���ত �কান িব��ত ভ� িমকা
না িদ�য় গ��র কািহিন�� কর�ত হ�ব।
Δ ০৩. চির��র জীব�নর ঘ�ট যাওয়া ঘটনা �কি�ক (��� �দ� ) সুখ- দঃুখ, হতাশা, ক��র কািহিন
ত� �ল ধর�ত হ�ব। �কান ভা�বই তা �যন �লখ�কর ব�ৃতা হ�য় না যায়, �স িদ�ক �খয়াল রাখ�ত হ�ব।
Δ ০৪. গ��র ভাষা সহজ, সরল, মািজ�ত এবং আকষ�ণীয় হ�ত হ�ব।
Δ ০৫. খু�দ গ��রআকার �ছাট হ�ব। এ�ত দীঘ� বণ�না থাক�ব না।অ�াসি�ক বণ�না করা যা�ব না।
Δ ০৬.গ��র সমাি� হ�ব ইিতবাচক এবংআকষ�ণীয় ব��ব�, যা�ত পাঠ�কর �চতনা�ক�শ� ক�র।
Δ ০৭. গ��র কািহিন বণ�নায় সাধু ও চিলত ভাষার িম��ণ করা যা�ব না। ত�ব �কান চির��র উি��ত
উি� িচি� িদ�য় সাধু, চিলত ওআ�িলক ভাষা ব�বহার করা যা�ব। �যমন- িতিন ব�লন, 'আিম হং�সর
মতন ভািসয়া যাই�তিছ'।অথবা আ�িলক ভাষায়- িতিন ব�লন, 'আঁই আঁ�সর ডইল�া ভািস যাইর��'।

বািড়র কাজ: 'একািক�' িশ�রানা�ম এক� খু�দগ� �লখ।🏠
'খু�দগ�' �লখার দ�তা বৃি�র জন� িনধ�ািরত বই�য়র �দ� 'খু�দগ�' �থ�ক
ক�য়ক� পড়�ল উপ�রর িন�দ�শনা সমূহ িমিল�য় নাও।
সবাই �ক ধন�বাদ। পরবত� �াস '�ব� রচনা '
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�াদশ��িণ �াক িনব�াচনী পরী�া অনশুীলন পাঠ। িবষয়- বাংলা,ি�তীয় প�। �াস- ১০

আ�লাচ� িবষয়: �ব� িলখন।
আজ �তামা�দর �ব� �লখার িনয়ম জািন�য় �দব, �যন �কান িবষ�য় �ব� িলখ�ত পার।
িশখনফল:
Δ ০১ �ব� কী, এবং �ব��র কাঠা�মা জান�ত পার�ব।
Δ ০২. �ব� �লখার দ�তা অজ��নর উপায় জান�ব এবং িলখ�ত পার�ব।

�ব� কী?- �কান িবষ�য় নািতদীঘ� (অিত দীঘ� নয়) সুিবন�� গদ� রচনা�ক �ব� ব�ল। �তামা�দর কা�ছ
যা রচনা না�মই পিরিচত। �ব�� �লখ�কর অিভ�তা, ম�নর িচ�াশীল ভাব, ক�না, িবষয়, তথ� বা ত�
ধারাবািহক বণ�নায় উপ�ািপত হয়। তাই সিুবন�� এই �মৗিলক গদ� রচনা�কই �ব� বলা হয়।

�ব��র কাঠা�মা- �ব��র অ� বা কাঠা�মা িতন�অং�শ িবভ�।

ক. উপ�াপন বা ভ� িমকা: �ব��র �থম �ব�কই ভ� িমকা থা�ক। �ব�কর ���ত �কান নাম থাক�ত হ�ব
এমন �কান িনয়ম �নই। এই �ব�ক িবষয়� স��ক� সংি�� ধারণা �দান করা হয়। �ব��র �� বা
সূচনা পব� আকষ�ণীয় হ�ল �ব��র �িত পাঠ�কর ম�নআ�হ �জ�গ উ�ঠ।

খ. মলূ অংশ: উপ�াপন বা ভ� িমকার প�রর অংশ হল মলূ অংশ। এই অং�শ যুি�, তথ�, অিভ�তা,
মতামত িদ�য় িবষ�য়র িব��ষণ বা আ�লাচনা করা হয়। �িত� �স��কআলাদা আলাদা �ব�ক
আ�লাচনা কর�ত হ�ব। �স��র সা�থ িমল �র�খ উদাহরণ, উপমা, উ�� িত ব�বহার করা যা�ব।

গ. সমাি� বা উপসংহার: এই অং�শ িবষয়�রআ�লাচনার িস�া�মলূক সমাি� টানা হয়। িস�া�মলূক
সমাি� ব��ব� িবষয়� স��ক� �লখ�কর িনজ� মতামত �কাশ পায়।

�ব��র �কার�ভদ: িবষয় অনসুা�র �ব� িতন �কার।

বণ�নামূলক �ব�: �ান, কাল, ব�, ব�ি�গত �ৃিত, অনুভ� িত িবষয়ক রচনা বণ�নামলূক �ব��র অ�ভ���।

�যমন- ধান, পাট, শরৎকাল, বন�ভাজন, �শশব �ৃিত ইত�ািদ ।
ঘটনামূলক �ব�: সাধারণত িদবস, ঘটনা, উৎসব, জীবনকািহিন িবষয়ক �লখা ঘটনামলূক �ব��র অ�ভ���।

�যমন- িবজয়িদবস, মুি�যু�, িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর, িব��াহী কিব কাজী নজ�ল ইসলাম, নববষ� ইত�ািদ।
িচ�ামূলক �ব�: িচ�া, অিভম�তর িভি��ত তথ�, ত�, ধ�ানধারণা ও �চতনার িভি��ত রিচত �ব�। �যমন-
িশ�াচার, সম�য়র মলূ�, চির�, অধ�বসায়, পির�বশ দষূণ, জনসংখ�া সমস�া ও িব�ান িভি�ক রচনা সমূহ।



�ব� রচনার দ�তা অজ��নর উপায়:

Δ ০১. �ব� �লখার দ�তা অজ��নর জন� �চ�র �ব�, সংবাদ, �িত�বদন, িফচার িনয়িমত পাঠ কর�ত
হয়। এ�ত িবিভ� িবষ�য় ধারণা ও তথ� অজ�ন করা যায়। এসব ত�থ�র িভি��ত �লখার শ� ভা�ারও
গ�ড় উ�ঠ, �য�কান িবষ�য় �লখা সহজ হয়।

Δ ০২. �ব��র িবষ�য়র সা�থ সাম�জস�পূণ� যুি�, তথ�, ত�, উদাহরণ, িদ�ল রচনা রচনার ব�ব���
হ�য় উ�ঠ।অনাবশ�ক িব�� িত, অিতমা�ায় উ�� িত ও উপমা এবং একই ব�ব� একািধকবার ��য়াগ
কর�ল রচনার �সৗ�য� ন� হয়। উ�র প� মলূ�ায়�নর সময় পরী�ক ন�র �দা�নর ���� এই��
�গা�লা ল�� ক�রন।

Δ ০৩. �ব��র ব�ব� বা�ব তথ�-�মা�ণর িভি��ত এবং �যৗি�ক হওয়া উিচত �যন তা�� িস�া��
�পৗ �ছ�নার সহায়ক হয়।

Δ ০৪. �ব��র ভাষা হ�ব িবষয় ও ভা�বর অনগুামী। িচ�ামলূক রচনার ভাষা হ�ব ভাবগ�ীর।
বণ�নামলূক ও ঘটনামলূক রচনায় লঘু বা হালকা ভাষা ��য়াগ করা যায় এবং ��য়াজ�নআ�বগ �কাশ
করা যায়।

Δ ০৫. ভাষা-রীিতর ���� সাধু ও চিলত �যন না যায় �সটা ল�� রাখ�ত হ�ব। এ�ত �লখ�কর
অদ�তা �কাশ পায় এবং �লখার মান ন� হয়।আধুিনক বাংলায় সব�� চিলত রীিতর ব�বহার। তাই
চিলত রীিত�ত �লখাই উ�ম।

Δ ০৬. �ব��র ভাষা হ�ব �া�ল ও ��। �ব��র উৎকষ� িনভ� র ক�র িনভ�� ল বানা�ন ও িনভ�� ল বাক�-
গঠ�নর ওপর। তাই �ব� রচনায় ভাষার অপ��য়াগ স��ক� সতক� থাক�ত হ�ব।

Δ ০৭. �ব�� �াসি�ক তথ�- উপা� ছাড়াও ব�ব��ক �জারা�লা করার জন� �বাদ - �বচন, ও উ�� িত
�দয়ার সময় ল�� রাখ�ত হ�ব �যন উি� দীঘ� ও অিধক হ�য় না যায়।

সতক� তা- �লখ�কর অিভ�তা, িশ�া, িচ�াশি�, দ�তা, উপ�াপনা- রীিত ইত�ািদর🚫
পাথ��ক�র কার�ণ একজন িশ�াথ�র রচনার সা�থ অন�জ�নর রচনা �ব� িম�ল যায় না। িন�জর
ভাষায় সু�রভা�ব �িছ�য় িলখ�ত �প�র�ছ িকনা পরীকক �সটাই �দ�খন। এমন �কান িনিদ�� রীিত বা
িনয়ম �নই যা অনসুরণ কর�ল সব�চ�য় সাথ�ক রচনা �লখা যায়।

বািড়র কাজ : 'বাংলা নববষ�' এবং 'িচিকৎসা ���� িব�ান' িবষ�য় �ব� দ�ুটা🏡
উপযু�� দ�তা িন�দ�শনা �মাতা�বক অনশুীলন কর�ব।

মুহা�দআবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ

�াক িনব�াচনী পরী�ার অনুশীলন �াস অনুযায়ী ��িত �ন�ব। সবাই�ক ধন�বাদ 🌻


