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

উ�ীপক ২১
িম িছলটা তখন �ম িড েক েলর �গট �প ির েয় কাজ�ন হ েলর কাছাকা িছ এ েস �গ েছ । িতনজন আমরা
পাশাপা িশ হ াঁট িছলাম। রাহাত ��াগান িদ ি�ল। আর তপুর হা েত িছল একটা ম� � �াকাড� । তার ওপর
লাল কা িল েত �লখা িছল , রা�ভাষা বাংলা চাই। িম িছলটা হাই েকা েট�র �মা েড় �পৗ�ছ েত অক�াৎ আমা েদর
সাম েনর �লাক� েলা িচৎকার ক ের পালা েত লাগল চারপা েশ। । ব �াপারটা কীরবুঝবার আ েগই �চ েয় �দ িখ ,
� �াকাড� সহ মা িট েত লু িট েয় প েড় েছ তপু। কেপা েলর িঠক মাঝখানটায় �� একটা গত�। �স গত�  িদ েয় র�
ঝর েছ তার।

ক) ব�ব�ু কখন ফ িরদপুর �পৗ ঁেছ িছ েলন?
খ) ...... অত �াচা েরর িব� ে� �িতবাদ ক ের য িদ মর েত পা ির; �স মরা েতও শা ি� আ েছ। �লখক এ কথা
ব েল িছ েলন �কন?
গ) উ�ীপ েকর সা েথ পাঠ � বই েয়র `বায়া�র িদন� েলা` শীষ�ক আ�জীবনীমূলক রচনার পটভ�  িমগত
অ িভ�তা র েয়েছ।--ম�ব �িট যাচাই ক েরা।

নমুনা উ�র ক  ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক
-----------------------------

ক) ব�ব�ু �শখ মু িজবুর রহমান রাত চারটায় ফ িরদপুর �পৗ ঁেছ িছ েলন।

খ) পা িক�া িন শাসক েগা��র অত �াচা েরর �িতবাদ কর েত িগ েয় জা িতর জনক ব�ব�ু �শখ মু িজবুর রহমান
বাংলা েদ েশর �াধীনতার �পকার। আজীবন িত িন িনভ�ক সাহসী। জীব েন ব�বার তা ঁ েক কারাবরণ কর েত
হ েয় েছ । ১৯৫২ সা েল শাসক েগা��র অপশাসন এবং রাজব ি� েদর িবনা িবচা ের বছ েরর পর বছর কারাগা ের
আটক রাখার �িতবা েদ িত িন অনশন ধম�ঘট ক েরন। এই অন �া েয়র �িতবাদ কর েত িগ েয় য িদ তাঁর মৃত�  � হয় ত েব
�সউ মৃত�  �ও তাঁর কা েছ অ েনক শা ি�র।

গ)  পাঠ � বই েয়র "বায়া�র িদন� েলা"শীষ�ক আ�জীবনীমূলক রচনার সা েথ উ�ীপ েকর পটভ�  িমগত অ িভ�তা
র েয় েছ।

বাংলা েক রা�ভাষা করার দা িব েত বাঙা িল বীর স�া েনরা ঢাকার রাজপ েথ না েমন এবং পা িক�া িন শাষক েগা��র
� িল েত সালাম, বরকত, র িফক, জ�ারসহ নাম না জানা  আ েরা অ েন েক শ িহদ হন।

উ�ীপ েকর পটভ�  িম ও বায়া�র িদন� েলা রচনার পটভ�  িম একই। উ�ীপ েকর তপু , রাহাত এবয় গ� কথক সবাই
ভাষার জন � রা�ভাষা বাংলার দা িব েত রাজপ েথ আ ে�াল েন না েমন।  �সই িস িছ েল � িলবষ�ণ হ েল তপু শ িহদ
হন। এ খবর ব�ব�ু �জ েল ব েসই পান।  িত িন য েথ� উ ি��ও হন তাই �দ েশর অব�া রাজনী িত ও  সং�া েমর কথা
ত�  েল ধ ের েছন অসমা� আ�জীবনী েত এভা েব উ�ীপক ও বায়া�র িদন� েলা রচনার সা েথ পটভ�  িমগত অ িভ�তা
র েয়েছ।

ঘ)  উ�ীপেক গ�কথেকর জবা িন েত ব িণ�ত মহান একু েশর ভাষা িচ�িটর সা েথ "বায়া�র িদন� েলা" রচনা িটর



কথক ও কা িহ িনর িভ�তাও র েয় েছ।--ম�ব �িট যথাথ�।

একু েশ �ফ�য়া ির েত ছা�জনতার িম িছ েল পু িলশ � িলবষ�ণ ক ের। এ েত সালাম র িফক বরকত জ�ারসহ
অ েন েক শ িহদ হন। অন �িদ েক রাজব ি�েদর মৃুি�র দা িব েত অনশনরত অব�া , এবং �ী স�ান েদর কথা ত�  েল
ধ ের েছন �ৃ িতর ডায় ির েত ।

বায়া�র িদন� েলা  রচনায় ব�ব�ু �শখ মু িজবুর রহমা েনর �জলজীবন ও �জল �থ েক মু ি� লা েভর �ৃ িত
িববৃত হ েয়েছ। অন �িদ েক উ�ীপ েক ১৯৫২ সা েলর ভাষা আ ে�াল েনর কথা �কাশ �প েয় েছ এবং গ�কথ েকর
জবা িন েত ফু েট উ েঠ েছ ১৪৪ ধারা ভ� ক ের ছা� জনতার িম িছল, �য িম িছ েল পু িল েশর গুৃিলবষ�ণ ও তাঁর ব�ু
তপুর মৃত�  �র কথা।

মূলত উ�ীপ েক �কবল ১৯৫২ সা েলর একু েশ �ফ�য়া িরর িদন ভাষার দা িব েত আ ে�ালনরত ছা� জনতার কথা
এবং পা িক�া িন শাসক েগা��র � িলবষ�েণর কথা িববৃত  হ েয় েছ। অন �িদ েক "বায়া�র িদন� েলা" রচনায় ব�ব�ু
�শখ মু িজবুর রহমান িন েজ বণ�না ক ের েছন �দ েশর তৎকালীন অব�া, �নতা েদর দঢ়ৃতা পা িক�া িন শাসক েগা��র
অপশাসন ইত �া িদর কথা।  তাই �ে�া� ম�ব �িট  যথাথ�।

উ�ীপক  ২২

নদী কভ�  পান না িহ ক ের িনজ জল
ত�গণ না িহ খায় িনজ িনজ ফল
গাভী কভ�  না িহ ক ের িনজ দ�ু পান
কা� দ� হ েয় ক ের প ের অ�দান
সববণ� ক ের িনজ � েপ অপ ের �শা িভত
বংশী ক ের িনজ � ের অপ ের �মা িহত

ক)  �গাপন ও নীরব সাধনা �কাথায় অ িভ��?
খ)  নীরব ভাষায় বৃ� কীভা েব আমা েদর সাথ�কতার গান �শানায়?-- ব �াখ �া ক েরা।
গ) উ�ীপ েকর সা েথ "জীবন ও বৃ� " �ব ে�র �কান িদক িটর সাদশৃ � র েয় েছ ? তা আ েলাচনা ক েরা।
ঘ) `পরা েথ�ই জীব েনর সাথ�কত া ` -- ম�ব �িট উ�ীপক এবং "জীবন ও বৃ�"�ব ে�র আ েলা েক িব ে�ষণ
ক েরা।

নমুনা উ�র ক  ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক
-----------------------------

ক) �গাপন ও নীরব সাধনা বৃ ে�ই  অ িভব ��

খ) বৃ� নীরব ভাষায় পরা েথ� আ� িন েবদ েনর মধ � িদ েয় আমা েদর সাথ�কতার গান �শানায়।

অপ েরর কল �া েণ িন েজ েক িব িল েয় �দওয়াই বৃ ে�র সাথ�কতা। বৃ ে�র সাথ�কতা আমরা �চা েখ �দখ েত পাই না,
এটা আমা েদর উপল ি� কর েত হয়। প ির�� িচ ে� গভীর স ংেবদনশীলতার সা েথ বৃ � �য অপ েরর কল �া েণ
আ� িন েব িদত তা আমা েদর উপল ি� কর েত হয়। আর এভা েবই বৃ� িনঃসাথ� নীরব ভাষায় আমা েদর সাথ�কতার
গান �শানায়।

গ) "জীবন ও বৃ�" �ব ে� �লখক পরা েথ� আ� িন েব িদত মহৎ �া েণর কথা ব েল েছন, যা উ�ীপ েকর ক িবতা ংেশ



উ েঠ এ েস েছ।

◌াামানব জীব েনর সাথ�কতা তখনই �ম েল যখন মানুষ জীবন েবাধ ও মূল �েবাধ প িরপূণ� হ েত পা ের। তার �সই
িবক িশত জীবন  একমা�  পরা েথ� িন েব িদত বৃ� েক অনুসরণ কর েলই পাওয়া স�ব ব েল �লখক ম েন ক েরন।

আ েলাচ � �ব ে� �লখক পরা েথ� িন েব িদত বৃ ে�র জীবন সাধনা মানব জীব েন �ত �াশা ক েরন, উ�ীপ েকও ক িব
�সই পরা েথ�  িন েব িদত মহৎ মহৎ সব �া েণর কথা ব েল েছন, যা উ�ীপ কেক আ েলাচ � �ব ে�র সা েথ সাদশৃ �
ক ের েছ।

ঘ) জীবন ও বৃ� �ব ে�র মূল ব�ব � বৃ ে�র িবক িশত হ েয় ওঠার নীরব সাধনা ও ত �া েগর িদক িট উ�ীপ েকও
উপ ি�ত কারণ পরা েথ� জীব েনর সাথ�কতা িন িহত।

বৃ ে�র ধম� ফু েল ফ েল প িরপূণ� হ েয় অপ েরর কল �াণ সাধন। বৃ ে�র ম েতা এমন ��ম �সৗ�য� ও �মধায় িবক িশত
হ েত পার েলই িব েবকবান প িরপূণ� একজন সাথ�ক মানুষ হওয়া যায়।

�কৃ িত েত যা িকছ�  মহৎ �াণ তারা �ধু িদ েতই জা েন। ত �া েগর মা েঝই তারা খু ঁেজ পায় জীব েনর সাথ�কতা।  জীবন
ও বৃ� �ব ে�র �লখেতর ব�ব �েকই উ�ীপ েক ত�  েল ধরা হ েয় েছ। উ�ীপ েকও পরা েথ�  িন েব িদত মহৎ �া েণর কথা
বলা হ েয় েছ।

�ব ে� �দখ েত পাই ���াণ ��লবু ি� ও জবরদ ি�  ি�য় মানু েষ সংসার প িরপূণ�। অথচ সংসার েক সু�র ও
সাথ�ক কর েত সূ�বু ি� উদার �দয় গভীর িচ� মানু েষর �েয়াজন। আর �সই মানুষ গড়ার সহৎ পওত �াশা �থ েক
�াব ি�ক বৃ ে�র জীবন েক দ�ৃা� িহ েস েব �প েয় েছন। তাই উ�ীপক এবং জীবন ও বৃ�  �ব ে�র আ েলা েক ম�ব �
করা যায় " পরা েথ�ই  জীব েনর সাথ�কতা"।

উ�ীপক ২৩
------------------

আবদলু ক িরম �া েমর আদশ� কৃষক  দচুার গা ঁেয়র মানুষ তা ঁেক একনা েম �চ েন । িত িন সম ি�ত প� িত েত
চাষ ক ের অ� �া েন  অ িধক উৎপাদ েনর দ�ৃা� �াপন ক ের কৃ িষ ে� ে�  অ েনক বড় সাফল � অজ�ন ক েরন
। সরকা ির �বসরকা ির পুর�ারও পান। সরকা ির ব �ব�াপনায় িব েদশ �ম েণ িগ েয় �দ েখন িত িন �সখা েন
শীতকালীন ফসল ফলা েনা হ ে�  �ী�কা েল।  িত িন উপল ি� ক েরন �য িত িন কৃ িষর অ েনক িকছ�  জান েলও
আবার ব� িকছ�  জা েনন না।

ক) ঐকতান ক িবতা িট �কান ছ ে� র িচত?
খ) ক িবর ম েত গা েনর পসরা ব �থ� হয় �কন?
গ) উ�ীপ েকর সা েথ ঐকতান ক িবতার  কী �বসাদশৃ �  ও সাদশৃ �  আ েছ �ল েখা।
ঘ) উ�ীপ েকর আবদলু ক িরম ও ঐকতান ক িবতার  ক িবর উপল ি� একই-- ব �াখ �া ক েরা।

নমুনা উ�র ক  ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক
----------------------------

ক) ঐকতান   ক িবতা িট �বহমান  অ�রবৃ�  ছ ে�  র িচত।

খ)  জীব েনর স ে� স�ক� হীন কৃ ি�ম সা িহত � িনঃস ে� েহ ব �থ�।

ঐকতান ক িবতায় জীব েনর স ে� স�ক� হীন  সা িহত � সৃ ি� েক কৃ ি�ম ব েল অ িভ িহত করা হ েয় েছ। ক িবর ম েত
ি ী ী ি



-- সা িহত � �হাক বা গান জীব েনর  স ে� জীব েনর স ংেযাগ সাধন কর েত না পার েল তা �কৃত সা িহত � নয়। এমন
ধর েণর কৃ ি�মতা �দা েষ দ�ু সা িহত � ল� �হীন সৃি�। আর কৃ ি�মতার জন � গা েনর পসরা ব �থ� হয় ব েল ক িব
ক িবতায় উ ে�খ ক ের েছন।

গ) উ�ীপ েকর সা েথ ঐকতান ক িবতার সাদশৃ � �বসাদশৃ � দইু িবদ �মান  ���াপ েটর িদক �থ েক।

ঐকতান ক িবতায় ি�ত�া� ক িবর আ�সমা েলাচনা িবধৃত। ক িব িহ েস েব িন েজর অপূণ�তার সহজ সু�র
�ীকা েরা ি�র �কাশ ঘ েট েছ। 

জীবন মুত�  �র স ি�� েণ দা ঁ িড় েয় ক িব অনুভব ক েরন িন েজর ব �থ�তার ��প। উ�ীপ েক র েয় েছ এক কৃষ েকর
কৃ িষ ে� ে�র সকল িদক না জানা িন েয় অপূণ�তা ও হতাশার সাধ িরণ এক িদক। অন �িদ েক আ েলাচ � ক িবতায়
িব�জু েড় সমাদতৃ ক িবর ক িবতা� েন িন েজর অপূণ�তার গভীর িদক ব �ি�ত। উ�ীপক ও ক িবতা িটর মা েঝ সাদশৃ �
িবদ �মান।

ঘ)  উ�ীপ েকর আবদলু ক িরম ও ঐকতান  ক িবতার ক িব উভয় েকই অপূণ�তার অনুভ�  িতেত তা িড় েয় েছ।

ঐকতান ক িবতার ক িব জীবন সায়া ে� এ েস ক িব িহ েস েব িন েজর অপূণ�তার কথা �কাশ কের  েছন অকপ েট।
অনুভব ক ের েছন িন েজর অ িক ি�ৎকরতা ও ব �থ�তার ��প।

আবুল ক িরম একজন আদশ�  কৃষক িহ েস েব সমাদতৃ   উ�ীপ েক  তাই উ ে� িখত। কৃ িষ ে� ে� বড়ধর েণর সফলতা
তাঁর র েয় েছ। িক� িব েদশ �ম েণর পর বুঝ েত পা েরন �সখানকার কৃষক েদর �চ েয় তাঁর জানার প ির িধ অ েনক
কম। এ িদ েক ঐকতান ক িবতার ক িব িব�জু েড় সমাদতৃ হ েলও িত িন সকল মানু েষর �দ েয় �েবশ কর েত
পা েরনিন। 

���াপট স�ূণ� িভ� হ েলও ক িরম ও ক িবর অনুভ�  িত �ায় একই। িনজ িনজ অ� েন সফলতা �প েলও িন েজ েদর
সীমাব�তার কথা বুঝ েত �প ের কাতর হ েয় েছন । ক িব বুঝ েলন পৃ িথবীর অ েনক িকছ�ই তাঁর  অজ ানা ও অ েদখা।
িব ে�র িবশাল আ েয়াজ ন  অথচ তাঁর মন প েড় িছল �ছাট এক �কা ণ। ভা েবর িদক �থ েক উ�ীপ েকর ���াপট
সাধারণ ও �ু�, অন �িদ েক ক িবতার ���াপট গভীর ও ব �াপক । িক� অপূণ�তার উপল ি�েত দজু েনর ���
একই।

উ�ীপক  ২৪
-------------------
আমার আন� সীমার তা ের  সুর ও েঠ ঐকতান
লালসবু েজর মান িচ ে� �ল�ল কর েছ
নীরব অথচ সরব শ� ও ছ িবর ন� েন মা ের 
�হইয়া �হা!  �হইয়া � হা  টান!

ক) যুগাবতার অথ� কী?
খ) এই �দ েয়র �চ েয় বড় �কা েনা ম ি�র -কাবা  নাই ` �কন?
গ) উ�ীপ েক ব িণ�ত " সাম �বাদী" ক িবতার �য িদক িট �িতফ িলত হ েয় েছ তা ব �াখ �া ক েরা।
ঘ) উ�ীপক িট েত "সাম �বাদী" ক িবতার খ�াংশ প িরচয় বহন ক ের -- িবে�ষণ ক েরা।

নমুনা উ�র ক  ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক



----------------------------

ক) যুগাবতার অথ� হল  িব িভ� যু েগ অবতীণ� মহাপু�ষ

খ) আ েলাচ � পঙ ি� িটর মাধ �েম �লখক মানু েষর অ�র-ধ েম�র ওপর �জার িদ েয় েছন।

ধম��� প েড় মানুষ �য �ান অজ�ন ক ের, তা েক য েথাপযু�ভা েব উপ ল ি� কর েত হ েল �েয়াজন �গাঢ়
মান িবকতা েবাধ। এ �বাধ না থাক েল মানুষ সা�দা িয়কতার �চারাবা িল েত ড�  েব যা েব। মানুষ েক উপল ি� কর েত
হ েব য, `মানুষ`হওয়াটাই   মানু েষর সব েচ েয় বড় প িরচয়। মানুষ য িদ তার �দ েয়র সত �  ও মান িবকতা েক ধারণ
ক ের ত েব তা হ েব ম ি�র-মস িজ েদর ম েতাই প িব�।

গ) উ�ীপ েক লালসবু েজর মান িচ ে�  ঐকতান সু ের আন� ধারা ব েয় চ েল তা সরব শ� ও �কৃ িতর ছ িব েত
�িতফ িলত তা উ�া িরত।

সাম �বাদী ক িবতায় �বষম �হীন অসা�দা িয়ক মানব সমাজ গঠ েনর �ত �াশা ব �� হ েয় েছ।  ক িব সা েম�র গান
�গ েয়ই  ��টা মানব সমাজ েক ঐক �ব� কর েত আ�হী । 

উ�ীপ েক ব িণ�ত ক িবতার চর েণ লালসবু েজর মান িচ ে� �কৃ িতর অপ�প �সৗ� েয� িবমু� ম েনর আন ে� �গ েয়
ও েঠ মা িঝর টান �হইয়া �হা �হইয়া �হা টান!  সাম �বাদ আর মা িঝর �হইয়া �হা �যন একাকার িচ�। 

ঘ) বাংলা েদশ এক িট সা�দা িয়কতা মু� সু�র �দশ। মািঝ মা�ারা আন ে� আ�হারা  �� িকছ�  েতই ওরা সুর
�তা েল লালসবু েজর আকা েশ। 

সাম �বাদী ক িবতায় ক িব  মানু েষর �দ েয়র �চ েয় বড় �কান তীথ� �নই  এ কথা িট  সুসাপ� ক ের েছন।ধম� বণ�
�গা��র �দাহাই িদ েয় মানুষ েক পর�র �থ েক দ ূের �ঠ েল িদ ে� । ক িব কাজী নজ�ল ইসলাম �জার �দন অ�র
ধ েম�র উপর। 

মানবতার সুব াস  ছড়া েনা আ�ার উ ে�াধ েনর মধ � িদ েয় এই জীবন েক প িব�তম ক ের �তালা  স�ব , এই
�মৗলবাণী েক সক েলর মা েঝ ছ িড় েয় �দওয়াই ক িবতায় ক িব নজ� েলর অ ি��। নজ� েলর আদশ�  আজও �িত িট
স িত�কার মানু েষর জীবন প েথর ��রণা।

উ�ীপ েক ব িণ�ত বাংলা ও বাঙা িল মানস স েরাব ের �কৃ িতর �সৗ�য�  �যন িবমু� আন� পতপত ক ের ওড়া
মান িচ ে�র অপ�প ছ িব। আর ক িবতায় উ�া িরত মানু েষ মানু েষ সাম �বাদ �চার ও ধারণ তাই  বল েত পা ির
উ�ীপক ও ক িবতার মা েঝ সাদশৃ � খ�াংশও অনুসৃত হয় িন।উ�ীপ েক মানু েষর বান� �কাশ �প েয় েছ
লালসবু েজর অপ� েপ আর ক িবতায় উ েঠ এ েস েছ  �দয়- �চতনার উ�ীবন।

উ�ীপক ২৫
-----------------
আমার � ে� সাজা েনা িশ িশর �রণু
বড় হ েয় িছল এক �ামীণ কু িট ের
ভালবাসার �� েন মায়াময়ী �মাহনীয়তায়!
য েতান �র েখ িছলাম ব� শতা�ীর �র
আজ অ েবলা আর অসম েয়র িন ে�ষ েণ 
িশ িশর � িক েয় যায়
�সমাজ ও সমা�রাল চাপ ও উ�া েপ।



ক) শ�মালা �ক?
খ) "শ�মালা �কন নীল বাংলার ঘাস আর ধা েনর িভতর জ ে� েছ?"
গ) আমার � ে� সাজা েনা িশ িশর �রণুর সা েথ শ�মালার সাদশৃ � �দখাও।

ঘ) উ�ীপক িট "এই পৃ িথবী েত এক �ান আ েছ" ক িবতার সম�ভাব ধারণ ক ের িন"  -- িব ে�ষণ ক েরা।

নমুনা উ�র ক  ও খ
গ ও ঘ  সা ংেক িতক
----------------------------

ক) শ�মালা হ েলা এক �পসী নারী।

খ) শ�মালা িবশালা�ীর ব ের নীল বাংলার ঘাস আর ধা েনর �ভত ের জ ে� েছ ।

শ�মালা এ �দ েশর নীল সবু েজ �মশা বাংলার ভ�-�াকৃ িতক �নৗ�য�েক িন েদশূ ক ের। ক িবর ম েত, এই �সৗ�য�
িবশালা�ী �দবীর আশীব�াদ ছাড়া ক ারও প ে� লাভ করা যায় না। এই �দশ �দবী িবশালা�ীর আশীব�াদপু�
ব েলই শ�মালা এ েদ েশ জ ে� েছ।

গ) আমার � ে� সাজা েনা িশ িশর �রণুর সা েথ শ�মালার �সৗ� েয�র সাদশৃ � র েয় েছ।

বাংলা েদশ কৃ িষ�ধান �দশ। এ �দ েশর ফস েলর মা েঠর িদ েক তাকা েল পাকা ফস েলর হলুদ �শাভায় মন ভ ের
ও েঠ। জ� �নয় শ�মালা না েমর �পসী নারীর হলুদ শা িড়র বণ�েশাভ া।  ক িবর িব�াস  পৃ িথবীর অন � �কাথাও
শ�মালা েদর  পাওয়া যা েব না। 

উ�ীপ েকর িশ িশর �রণু  �সৗ� েয�র ম েতাই শ�মালার �সৗ� েয�র আ েবদনও িচর�ন। নীল সবু েজ �মশা বাংলার
ভ� -�কৃ িতর ম েধ� শ�মালা  অনুপম �সৗ�য� সৃ ি� ক ের চ েল েছ। তাই  শ�মালা ও িশ িশর �রণু �সৗ�য� ছড়া েনার
িদক �থ েক অ িভ�।

ঘ) উ�ীপক িট "এই পৃ িথবী েত এক �ান আ েছ" ক িবতার সম�ভাব ধারণ ক ের িন।  উ ি� িট  �যৗ ি�ক।

"এই পৃ িথবী েত এক �ান আ েছ"  ক িবতায় �দশ ে�ম , �কৃ িতর �সৗ�য� বণ�না এবং িনজ �দশ েক ��� ব েল
আখ �া িয়ত করা হ েয় েছ। �কৃ িতর �সৗ� েয�র এমন লীলাভ�  িম পৃ িথবীর আর �কাথাও �নই।

অসংখ � বৃ�, �� ছ িড় েয় আ েছ এ েদ েশর জনপ েদ, অর েণ�। উ�ীপ েকর ক িব �ামীণ �সৗ� েয�র পরশ উপল ি�
ক ের েছন �শশব �থ েক। সবু েজ কান েন, পু�প প� েব �য �শশব ,র িঙন হ েয় িছল আজ তা সম েয়র প ির�মায়
ধূসর।

ক িবতায় বাংলার িব িভ� �কা েরর গাছপালার বণ�না , �ভা েরর �মঘা�� আকা েশ সূ েয�র অ�� আভা,ঘাস
�গাধূ িল আকা েশর হলুদাভ �ম েঘর  অ িনব�চনীয় �প, িবশালা�ী �দবীর ব ের � েদশ েক শ�মালা না েম কা� িনক
ি�য়া িহ েস েব আখ �া িয়ত করা ইত �া িদ িবষয় �িতফ িলত হ েয় েছ,�য� েলা উ�ীপ েক অনুপ ি�ত।  তাই  �ে�র
ম�ব �িট  যথাথ�।
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