
মুহা�দ ��ল কা েদর
সহকারী অধ �াপক
বাংলা িবভাগ
�বপজা পাব িলক �� ল ও ক েলজ চ��াম

#  ৬  ন�র  উ�ীপক

অ��ত এক আঁধার এ েস েছ এ পৃ িথবী েত
আজ যারা অ� সব েচ েয় �ব িশ আজ �চা েখ �দ েখ তার
যােদর �দ েয় �কান ��ম �নই - �ী িত �নই ক�ণার আ েলাড়ন �নই
পৃ িথবী অচল আজ তা েদর সুপরামশ� ছাড়া

ক) `মহাজাগ িতক িকউ েরটর` গ� অনুসা ের �কাথায় �া েণর িবকাশ হ েয় েছ?
খ)  িকউ েরটররা মানুষ েক িন েত চাইল না �কন?
গ) �হণ েযাগ � �াণী িহ েস েব মানুষ েক িনব�া িচত না করার যু ি�� েলা কীভা েব উ�ীপ েক �িতফ িলত হ েয় েছ?
ঘ) উ�ীপক এবং গ ে� মানু েষর �কান িদক িটর �িত ই ি�ত করা হ েয় েছ ব েল ত�  িম ম েন কর? যু ি�সহ আ েলাচনা
কর।

#নমুনা উ�র ক ও  খ
গ  ও ঘ   উ� েরর স ংেকত

ক)  `মহাজাগ িতক িকউ েরটর` গ� অনুসা ের �সৗরজগ েতর তৃতীয় �েহ �া েণর িবকাশ হ েয় েছ।

খ)  মানু েষর �ংস নী িতর কার েণই িকউ েরটররা মানুষ েক িন েত চায় িন।

   সৃ ি�র �সরা জীব মানুষ।  তারা এ পৃ িথবী েত সু�র ও �াভা িবক ক ের গ েড় ত�  েল েছ, িক� তারাই আবার
িন েজ েদর অপক েম�র মাধ �েম পৃ িথবী েক  �ংেসর িদ েক �ঠ েল িদ ে�।  এর �স কার েণই িকউ েরটররা মানুষ েক
িন েত অ�ীকৃ িত জা িন েয় েছ।

গ)# িব েবকহীনতার �ে�, 

   #  �াথ�িচ�ার এক�� িব�া েরর কার েণ

    # মানুষ প ির েবশ ধাবংস ক ের চ েল েছ

ঘ) # মানু েষর ���া � ংেসর িদক

   # পৃ িথবী েত মানুষ িব িভ� �জা িত �ংস ক ের পৃ িথবী েক িবে�প ক ের �তালার �নশায় ম�।

    # মানবীয় �ণ িবব িজ�ত হ েয় েছ আজ মানুষ, �া িণকুল ও প ির েবশ িবপ�।

   # মানু েষর িনবু� ি�তাও �ংসা�ক কা েজর জন �ই পৃ িথবী েত অ�কার নাসার কারণ।

# ৭ ন�র  উ�ীপক�



��াহময়ী উ�ার েণর দরু� এক ক িবর নাম -কাজী নজ�ল ইসলাম । বাংলা সা িহ েত�র িবশালতার প িরস ের
এই নাম িট ��া েহর ম ে� উ�ী িবত, দঃুসাহ িসকতার মু� পা েঠ উ�ী িপত, মানব ম েনর িবকা েশ, িশ�মন
সার েল�র �য ন�ন চচ� া , অ িভযা ি�ক স�ার �� র েণ �য অকু েতাভয় উ�ারণ, তা বাংলা সা িহ েত� কাজী
নজ�ল ইসলা েমর কর� েশ� হ েয় ও েঠ আ েরা �া িত ি�কতায় ��া�ল।

ক) 'নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়,'ক িবতায় কত হাজার �লাকাল েয়র উ ে�খ আ েছ?
খ) যখন শকুন �ন েম আ েস এই �সানার বাংলায়`- উ ি� িট �ারা কী �বাঝা েনা হ েয় েছ?
গ) উ�ীপ েকর সা েথ " নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়" ক িবতার �চতনাগত সাদশৃ � আ েলাচনা ক েরা।
ঘ)  উ�ীপক িট েত " নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়" ক িবতার মূল িবষয় কতট�কু �িতফ িলত হ েয় েছ তা বু িঝ েয়
�লখ।

ক ও খ নমুনা উ�র �দয়া হল
গ ও ঘ   উ� েরর স ংেকত �দয়া হল

ক) "নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়" ক িবতায় ঊনস�র হাজার �লাকাল েয়র কথা উ ে�খ আ েছ।

খ) " যখন শকুন �ন েম  আ েস এই �সানার বাংলায়" বল েত ক িব যু গকা েলর বাংলায় শকুন�পী দালাল ও শ� েদর
আ�ম েণর কথা �বাঝা েত �চ েয় েছন।

যু েগ যু েগ আমা েদর এ মাতৃভ�  িম আ�া� হ েয় েছ িবেদ িশ শ� েদর �ারা। শাস েনর না েম চা িল েয় েছ ওরা এ  �দ েশ
অত �াচার ও �শাষণ । ১৯৭১ সা েল শকুন�পী দালা েলর আলখা�ায় ভ ের যায় �দশ এব ং এ েদর আ�ম েণ
�দশ মৃত�  �পুরী েত প িরণত হয়। "যখন শকুন �ন েম আ েস এই �সানার  বাংলায়"  বল েত  ক িব এ কথাই �বাঝা েত
�চ েয় েছন ।

গ) �চতনাগত সাদশৃ � র েয় েছ

    # নূরলদীন ঐ িতহা িসক চ ির� আর বাঙা িল ও ভারতব েষ�র মু ি� সং�া েমর নায়ক কাজী নজ�ল ইসলাম।
দজু েনর সাদশৃ � র েয় েছ

    # পরাধীনতার �শকল �ভদ ক ের মু ি�র �বা েধ উ�ীব েনর �য ��াহময়ী ��াত �স ঐক � ��া িথত।

    # ক িবতার মূল িবষয় ব�মা ি�ক অনুভব �মা� েয় �সা িরত,  নূরলদীন ই িতহা েস অনন � �িতবাদী চ ির�
�তম িন কাজী নজ�ল ইসলাম শতা�ীর িব ে�া েহর অনন � �িতভ�   ।

ঘ) উ�ীপ েক " নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়" ক িবতার মূল িবষয় অ েনকা ংেশ �িতফ িলত হ েয় েছ।

    # ১৭৮২ সা েল রংপু র িদনাজপুর অ� েল সাম�বাদ সা�াজ �বাদ িব েরা েধর সাহসী কৃষক �নত ির কথা
ক িবতায় উ�া িরত িঠক উ�ীপ েক ি�িটশ িব েরাধী �লখনী চা িল েয় কাজী নজ�ল ইসলাসও ই িতহা েসর অন �তম
�সরা ��াহী মানব।

    #উ�ীপ েক অ িভযা ি�ক স�ার অকু েতাভয় উ�ারণ িঠক নূরলদীনও মু ি� েবা েধ উ�ী িবত 

    # বাংলা েদ েশর মানুষ নানা দ ুেয�াগ- দ ুিব�পা েক সাহসী সং�ামী �নতা নূরলদী েনর কথা �ভ েব �যমন উ�ী িবত
িঠক ��াহময়ী উ�ার েণর স�াণ ক িব কাজী নজ�ল ইসলামও ভীষণ �ত �য়ী।



# ৮ ন�র উ�ীপক
---------------------

• জাদঘুর

• জা িতস�া

• �াচীন ঐ িতহ �

• অতীত ই িতহাস

• সংগৃহীত উপাদান

• �ান িব�া েনর উপকরণ

ক) অ� েফাড�  িব� িবদ �াল েয়র িমউ িজয়াম  �কান িট?
খ)  ফরা িস িব�ব বল েত কী �বাঝায়? বণ�না ক েরা।
গ)  উ�ীপ েকর ছক িট  'জাদঘু ের �কন যাব' �ব ে�র ই িতহাস ও ঐ িত েহ�র �ব িশ� �েক কীভা েব উপ�াপন
ক ের? আ েলাচনা ক েরা।
ঘ)  `উ�ীপ েকর ছক িট ` ,জাদঘু ের �কন যাব` �ব ে�র �ব িশ� �েক স�ূণ�ভা েব ত� েল ধ ের েছ"-- �ব ে�র
আ েলা েক �তাম ার  ম�ব �িটর সত �তা িবচার ক েরা।

ক ও খ  নমুনা উ�র  দ�◌য়া হ েলা
গ ও ঘ  এর স ংেকত �দয়া হ েলা

ক)  অ� ফ�◌াড�  িব� িবদ �াল েয়র িমউ িজয়া েমর নাম আ �শ েমা িলয়াম

খ)  ইউ েরা েপর �থম বু েজ� ায়া িব�ব। ১৭৮৯ সা েলর ১৪ জুলাই ফরা িস জনগণ �য িব�ব সূচনা ক ের তাই ফরা িস
িব�ব।

অ�াদশ শতা�ীর �শষভা েগ ইউ েরাপ িব েশষভা েব ফরা িস �দশ  দ ুিট �িত��ী দ েল িবভ� হ েয় প েড় উদারপ�ী
সং�ারক  এবং র�ণশীল �গা�� । মূলত ফরা িস জনগণ �সখানকার কুখ �াত  বা ি�লদগু� ও কারাগার দখল ক ের
�নয় এবং সম� ব ি� েক মু ি� �দয়। ।  এর মাধ �ম এই  িব� েবর সূচনা ।  এই  িব�েবর �নতৃ � �দয় ধ িনক ��িণ
আর অত �াচা িরত কৃষকরা  িছল তা েদর সহ েযাগী। িব� েবর মূল বাণী িছল   মু ি�, সাম � �াতৃ� ও স� ি�র প িব�
অ িধকার ।  এই িব� েবর ফ েল সাম�বা েদর উউৎপাটন হয়।

গ ও ঘ  তথা �েয়াগ ও উ�তর দ�ত ার উ�র সা ংেক িতকভা েব �বাঝা েনা হল:

গ) উ�ীপ েকর ছক িট " জাদঘু ের �কন যাব"  �ব ে�র ই িতহাস ও ঐ িত েহ�র �ব িশ� �েক িব িবধ িনদশ�েনর মাধ �েম
উপ�াপন ক ের।

   পৃ িথবীর �থম জাদঘুর িনদশ�ন সং�হশালায় স ি�ত িছল ।  পরবত� েত পৃ িথবীর ব� েদশ তা েদর িন েজ েদর
ই িতহাস -ঐ িতহ �েক ধ ের রাখার জন � জাদঘুর �িত�া ক ের।

  আ েলজা ি�য়ার ��েকা �রামান, কায় েরা িমউ িজয়ামতা েদর পুর েনা ই িতহাস ধ ের �র েখ েছ। �ক ে� উ ে� িখত
এ�প িব িভ� �তানতা ি�ক িনদশ�ন সং�হশালায় �দখা যায় এভা েব মানব িবকা েশর ই িতহাসও জানা যায়।
এভা েব ই িতহাস ও ঐ িত েহ�র িব িবধ িদক জাদঘু ের র ি�ত  নানা িনদশ�েনর মাধ �েম উপ�া িপত হয়।

   ঘ)  উ�ীপ েকর ছক িট " ঝাদঘু ের �কন যাব" �ব ে�র �ব িশ� �েক প িরপূণ�� েপ ত�  েল ধ ের েছ, যা উ�ীপক ও
�ব ে�র আ েলাচ � িবষয়।



         জাতীয় জাদঘুর জা িতস�ার প িরচয় বহন ক ের।    জাদঘুর প িরদশ�েন আমা েদর �চতনােক  জা�ত ক ের।
ম েনাজগৎেক সমৃ� ক ের।

         "জাদঘু ের �কন যাব" �ব ে� জাদঘু ের িব িভ� সম েয়র িনদশ�ন বত� মান।জাদঘু ের �গ েল �ান- িব�ান ও
সংগৃহীত অতীত  উপাদা েনর মাধ �েম  �াচীন সং��  িতর প িরচয় পাওয়া যায়, যা আমা েদর জা িতস�ার প িরচয়
বহন ক ের।

          উ ে�শ � সাধ েনর িবষ েয় �ব� ও উ�ীপক একই �ব িশ� � ধারণ ক ের । উ�ীপ েক জাদঘু েরর ই িতহাস ও
ঐ িত েহ�র �ব িশ� � সমূহ জা িত েক �য িশ�া �দয় , �ব ে�র ই িতহাস ও ঐ িত েহ�র �ব িশ� �সমূহ ওই একই িশ�া
�দয়। উ�ীপ েকর ছ েক জাদঘু েরর �য �ব িশ� �  তা �ব ে�র �ব িশ� �েক  প িরপূণ�� েপ  ধারণ ক ের েছ।

------------
#  ৯  ন�র  উ�ীপক

�হ দা ির� �, ত� িম �মা ের ক ের ছ মহান!
ত� িম �মা ের দা িনয়াছ ি�ে�র স�ান
ক�ক- মুকুট �শাভা

ক) �নক েলস গ ে� কার হার িট নকল িছল?
খ) "এ এরকম জীবন দশ বছর ধ ের চলল`-  ব �াখ �া ক েরা
গ) উ�ীপ েকর সা েথ " �নক েলস" গ ে�র �কান িবষয় িট সাদশৃ �পূণ�? তা ব �াখ �া ক েরা।
ঘ) দা িরে�◌ �র    উপল ি� �থ েকই মানুষ সিত�কার মানু েষ প িরণত হয়`  - - উ�ীপক ও " �নক েলস" গ ে�র
আ েলা েক িব ে�ষণ ক েরা।

ক ও খ নমুনা উ�র �দয়া হল
গ ও ঘ সা ংেক িতক উ�র

ক) " �নক েলস" গ ে� মাদাম �ফার ি�য়া েরর হার িট নকল িছল।

খ) দশ বছর ধ ের ম ঁিস েয় �লাই েসল ও মাদাম �লাই েসল তা েদর আ িথ�ক �দনা �শাধ করার জন � �য ক েঠার
প ির�ম ক ের, �সই �স ে� " এ এরকম জীবন দশ বছর ধ ের চলল"--  উ ি� িট করা হ েয় েছ।

বল- না েচর অনু�া েন যাওয়ার জন � মাদাম �লাই েসল তার বা�বী  মাদাম �ফার ি�য়ার �থ েক �নক েলস িট ধার
�নয়। িক� �স হার হা ির েয় �ফ েল মাদাম �লাই েসল ত েব আ েরক িট �নক েলস িক েন বা�বী  �ফার ি�য়ার েক �ফরত
�দয়।
এর জন � তা েক ও তার �ামী েক অবণ�নীয় কে� ও চরম ত �াগ �ীকার কর েত হয়। ঘরক�ার ক িঠন কাজ ,
রা�াঘ েরর িবর ি�কর কাজ, বাজার করা -- সব িকছ�  মাদাম �লাই েসল েকই সাসলা েত হ েয় েছ এবং তার �ামীও
অ িফ েসর কা েজর পর বৗবসায়ী েদর িহসােবর খাতা িঠক ক েরন। এভা েব দজু েনর স ি� িলত �েচ�া ও সং�া েমর
মধ � িদ েয় দশ বছর পর তা েদর �দনা �শাধ কর েত পা ের।

সা ংেক িতক গ ও ঘ উ�র
গ) দা ির� � �য মানুষ েক অস ংেকাচ ও ভী িতমু� জীবনযাপ েন সহায়তা ক ের, �স িদক িব েবচনায় উ�ীপ েকর স ে�
" �নক েলস" গ� িট সাদশৃ �পূণ�।

   জীব েন দঃুখ, দা ির� � নানা �িতকূল প ির ি� িতর স�ুখীন হ েল মানুষ িব িচ� অ িভ�তা ল িভ ক ের।



   উ�ীপ েকর ক িবতা ংেশ দা ির ে�◌ �র ম িহমা �কাশ �প েয় েছ। দা ির� � �য মানুষ েক অস ংেকাচ �কাশ ও িনভ�ক
ক ের �তা েল, উ�ীপ েকর স ে� " �নক েলস" গ ে�র �সই িদক িট সাদশৃ �পূণ�।

ঘ)  দা ির ে�◌ �র উপল ি� �থ েকই  মানুষ সিত�কা েরর মানু েষ প িরণত হয়"  -- ম�ব �িটউ�ীপক ও "�নক েলস" গ ে�র
আ েলা েক যথাথ�।

   দা ির� �  মানুষ েক কম�ঠ ও প ির�মী ক ের �তা েল। দা িরে�◌ �র িত�তা মানুষ েক নত�ন অ িভ�তা �দয়।

   উ�ীপ েক ক িব মানবজীব েনর এক বা�ব�প ত�  েল ধ ের েছন। দ ির�তার মধৗ িদ েয়ই �য মানুষ জীব েনর �কৃত
তাৎপয� উপল ি� কর েত স�ম তা ফু িট েয় �তা েল েছন।

  দা ির� �েক জীব েনর অ িভশাপ ম েন না ক ের জীবন িবকা েশর সহায়ক �ভ েব েছন। দা ির� �  আপাতদ ৃি� েত জীবন
প েথর অ�রায় ম েন হ েলও দা ির� �র মধ � িদ েয় মানুষ সং�ামী হ েয় ও েঠ এবং আ েলািচত জীব েনর স�ান পায়।

--------===

#   ১০   ন�র উ�ীপক

এক সাগর র ে� েভজা  ক িঠন ��া েতর উপর জ� িন েয় িছল �াধীন বাংলা েদশ। �াধীনতায়  অসংখ � িবষয়
��রণা িহ েস েব কাজ ক ের েছ �তম িন  মু ি�যু ে�র সময় "ক িবতা"ও  বড় ভ�  িমকা পালন ক ের িছল, িব েশষ
ক ের �িতবাদী ও সং�ামী �চতনা স�া েরর মধ � িদ েয় বাঙা িল েক যু ে� উৎসাহ জ ুিগ েয় িছল। 

ক) �কাথায় উ�া িরত �িত িট মু� শ� ক িবতা?
খ) "সূয�েক �ৎ িপ ে� ধ ের রাখা " বল েত কী বুঝা েনা হ েয় েছ?
গ) উ�ীপ েক " আ িম িকংবদ ি�র কথা বল িছ " ক িবতার �কান িবষয় িট �িতফ িলত হ েয় েছ? আ েলাচনা
ক েরা।
ঘ) "ক িবতা" বাঙা িল েক িদ েয় েছ �িতবাদ ও �িত েরা েধর ভাষা` উ�ীপক ও " আ িম িকংবদ�ীর কথা বল িছ"
ক িবতার আ েলা েক িব ে�ষণ ক েরা।

ক ও খ নমুনা উ�র
গ ও ঘ সা ংেক িকত  উ�র

ক) িজ�ায় উ�া িরত �িত িট মু� শ� ক িবতা

খ)' 'আ িম িকংবদ ি�র কথা বল িছ"  সূয�েক �ৎ িপ ে� ধার েণর মাধ �েম �াধীনতার িন�য়তা েক �বাঝা েনা
হ েয় েছ।

  সূয� হ ে�  শ ি�র উৎস আর �ৎ িপ� হেলা শরী েরর র� স�াল েনর ধম িন বা কাঠা েমা । সব� শ ি� িদ েয়
য িদ িনজ অ� ের ধারণ করা না যায় তাহ েল মু ি� অস�ব। 
ব �ি�র স ে� সমাজ েক শৃ�লমু� কর েত হ েল ম েনর ই�া শ ি� েক �খর ক ের অনৗা েয়র িব � ে� �িতবাদ
কর েত হ েব তাহ েল �দশ ও জা িতর মু ি� অ িনবায�। মূলত সব�শ ি�র আধার �দ েয় ধারণ করাই ক িবর
সূয�েক �ৎ িপ ে� ধ ের রাখা।

গ) উ�ীপ েক "আ িম িকংবদ ি�র কথা বল িছ" ক িবতার অন �ায় -অত �াচার ও �শাষ েণর িব� ে� ক িবতার
ভ�  িমকা  িবষয় িট �িতফ িলত হ েয় েছ।



 ক িবতার অনু ে�রণায় মানুষ মৃ ি�র পথ �খা ঁেজ এবং ক িবতা না �শানা মানুষ অ�কা ের িনভৃ েত জীবন
অ িতবা িহত ক ের। মানু েষর ম েন সং�ামী �চতনা স�া ের ���পূণ� ভ�  িমকা পালন ক ের।

 উ�ীপক বাংলা েদ েশর �াধীনতা ও মু ি�যু ে�র সময় ক িবতার ভ�  িমকা �য অনন � িছল তা উে�খ করা
হ েয় েছ। আ িম িকংবদ ি�র কথা বল িছ ক িবতায়ও িশকড়স�ানী মানু েষর সব�া�ীণ মু ি�র দ�ৃ �ঘাষণা
উ�া িরত হ েয় েছ।

ঘ) ক িবতার র েয় েছ অন �ায় ও অ িনয় েমর িব� ে� �িতবাদ গ েড় � তালার শ ি�। ক িবতা বাঙা িল েক িদ েয় েছ
�িতবাদ ও �িত েরা েধর ভাষা। উ�ীপক ও "আ িম িকংবদ ি�র কথ া বল িছ" ক িবতার আ েলা েক  ম�ব �িট
স� িতপূণ�।

 ক িবতা সকল দাস� ও ব ি�� �থ েক মু ি�র জন � আমা েদর েক �িতবা েদর ভাষা �দয়। অ ি� িশখার ম েতা
সব অন �ায় -,অত �াচা েরর খড়গ জা িল েয় িদ েত উৎসাহ �জাগায়, ক িবতার এ অ িনবায� শ ি�র কথা �য জা িত
আ িব�ার কর েত পা ের িন �স জা িতর উ� িত অস�ব ।

উ�ীপ েক বাংলা েদ েশর মু ি�যু ে�র সম েয় এই িনজ�ব বাঙা িল জা িত েক মু ি�র সু�র পথ �রখ ায় �জ েগ
উঠবার জন � ক িবতার ভ�  িমকা অ েনকখা িন শ ি�শালী �সটাই উ ে�খ করা হ েয় েছ। ক িবতা েকই কিব সশ�
অ� ,র�জবার ম েতা �িত েরাধ এবং সূ েয�র ম েতা শ ি�র উৎস ম েন ক েরন।

"আ িম িকংবদ ি�র কথা বল িছ"  ক িবতায় ক িবতার �ভত ের �য স �ীবনী শ ি� আ েছ �য �িতবাদী
উ�ার েণর ভাষ � আ েছ �স �চতনার িদক িট উ�ীপ েকর মাধ �েম চমৎকারভা েব ফু েট উ েঠ েছ। ক িবতায়
ক িব, ক িবতার স ে�াহনী শ ি� ��েত েজর দ�ৃ শপথ এবং অ িবনাশী সাহসী ও সং�ামী ভ�  িমকার কথা
সু�রভা েব ব �� ক ের েছন।
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