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

িনব�ািচ িন পরী�া িবষেয়  অনুসরণীয় িবষয় সমূহ
িবষয়:    বাংলা �থম   সৃজনশীল  ও ব� িনব�াচ িন।

ি�য় িশ�াথ�
িনব�াচ িন পরী�া পাঠ �সূ িচেত যত িবষয় আ েছ  সব িবষয় েক িন েয় এখন ভাব েত হ েব।   
�তামরা জা েনা,  সা িহত � পাঠ গদ � ও ক িবতার সা েথ আ েছ সহপাঠ নাটক ও উপন �াস। গদ � আ েছ  ১২ িট
িবষয়, ক িবতা আ েছ ১২  আর নাটক ১ উপন �াস ১,  এ সব িবষয় হ েত ব� িনব�াচ িন  �� থাক েব  ৩০  আর
সৃজনশীল ৭ িটর উ�র কর েত হ েব।  সময়  ৩ ঘ�া   ।

�তামা েদর ভাল ফলাফ েলর জন � করণীয় িনধ�ারণ  জ� ির।
আমার িন েদ� শনা হল:

     # �লখ েকর জ� ও মৃত� �র  তা িরখ  স িঠকভা েব জানা
     # �লখক প ির িচ িত ভাল ক ের আ�� করা
     # পাঠ িবষ েয়  �� ও প ির��  ধারণা  �নয়া
     #শ�াথ�  ও ট�কা� েলা  পু েরাপু ির মুখ� রাখা
     #পাঠ প ির িচ িত  বারবার পড়া।

     # �লখ েকর �কাশনা িবষ েয় একটা তা িলকা �ত ির ক ের �ন েব।
     # �িত িট িবষয় পড় েত পড় েত ভাল লাগা অংশ� েলা িন েচ দাগ িদ েয়
        রাখ েব। 

      #ভীষণ জ� ির :   মন েযাগ সহকা ের পাঠ ।
      # সময় িনধ�ারণ ক ের পাঠ এ িগ েয় �নয়া আ েরা �ব িশ জ� ির, নই েল পাঠ
         এ েগায় না

" িবড়াল"  রচনার  উৎস
--------------------------------    
"কমলাকা ে�র দ�র"  হ েত �নয়া হ েয় েছ। ব ি� েমর রসা�ক ও ব ��ধম� রচনার সংকলন "  কমলাকা ে�র
দ�র"  িতন অ ংেশ িবভ� এ �� িট েত �য কয় িট �ব� আ েছ , তার মেধ�  িব েশষভা েব উ ে�খ েযাগ � রচনা   "
িবড়াল "  ।

এবা ের িকছ�  �ানমূলক নমুনা উপ�াপন কর িছ: 
িবষয়:   িবড়াল,  রচ িয়তা:  ব ি�মচ� চ ে�াপাধ �ায় (  ১৮৩৮ --১৮৯৪ )
-----------=-----------------=---------------=---------------=--------------=------------

>   ওয়াটারলু যু� কতসা েল সংঘ িটত হ েয় িছল?    
   উ�র:   ১৮১৫  সা েল সংঘ িটত হয়।



> সামা িজক  ধনবৃ ি� ব �তীত ক ির উ� িত নাই?
  উ�র:    সামা িজক ধনবৃ ি� ব �তীত সমা েজর উ� িত নাই।

> কা েক ই েতাপূ েব� য েথা িচত পুর�ার �দওয়া িগ েয় েছ ব েল কমলাকা� ম েন    
   করল?
     উ�র: িডউক মহাশয় েক।

>  �চার অ েপ�া  শত�েণ �দাষী �ক?
    উ�র:  কৃপণ  ধনী

> কমলাকা� িবড়াল েক কার �লখা বই  উপহার িদ েত �চ েয় িছল?
  উ�র: িনউমান ও পাক� া েরর  �লখা   বই।

> বৃ ে�র িনকট কী হ েত পার েল িবড়া েলর পু ি� হয়?
  উ�র : বৃ ে�র িনকট যুবতী ভায�ার  স েহাদর হ েত পার েল িবড়া েলর পু ি� হয়।

>  সু িবচারক এবং◌ী সুতা িক� ক �ক?
   উ�র:  িবড়াল

> বাংলা ভাষায় �থম িশ�স�ত উপন �াস রচনার কৃ িত� কার?
 উ�র :  ব ি�মচ� চ ে�াপাধ �ায়  এর 

> ব ি�মচ �  চ ে�াপাধ �ায় এর �থম সাথ�ক উপন �াস �কান িট?
  উ�র :  দ ুেগ�শন ি�নিত্ধ

> ব ি�মচ�য চ ে�াপাধ �ায় র িচত  �থম িশ� সাথ�ক উপন �াস �কান িট?
  উ�র :  কপালকু�লা
নx

বানান সতক� তা
===========

�ুৎ িপপাসা,   বা�নীয়,  চত��দ,  পাষাণবৎ, মূলীভ�ত,  �া েনা�িত,  স�য়, প িরতৃ�, চ�ল, �ঠ�া, সতর�,
ক ি�নকাল, ��ষা�ক,  উ ি��, িন ে� িষত, িনমী িলত, অ�কার,  িশ েরাম িণ, দরূদশ�, পযু�দ�, উদরসাৎ,
িবশৃ�লা।

ব ি�মচ ে�র সা িহত �কম�:   
উপন �াস

দ ুেগ�শন ি�নী       ১৮৬

কপালকু�লা      ১৮৬৬

মৃণা িলনী             ১৮৬৯



িবষবৃ�               ১৮৭৩

রজনী                  ১৮৭৭

কৃ�কা ে�র উ ইল  ১৮৭৮

আন�মঠ             ১৮৮২

�দবী �চৗধুরাণী      ১৮৮৪

সীতারাম               ১৮৮৭

�ব�:

�লাকরহস �,   িব�ানরহস �,  কমলাকা ে�র দ�র,   সাম �,  কৃ�চ ির�, ধম�ত� অনুশীলন, �ীম�গবদগীতা   ।

পুর�ারও স�াননা:
---------------------------
  "সা িহত � স�াট"     সা িহ েত�র রস েবা�া েদর কাছ �থ েক পাওয়া।
 "ঋ িষ"   ----  িহ� ুধম�ানুরাগী েদর কাছ �থ েক �া� স�াননা।

<><><><><><>

±•••  ক েয়ক িট �ানমূলক ও অনুধাকনমূলক �� 
       িবষয়:    "িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ" ।    

�ানমূলক 

> ই ে�র  অপর নাম কী?
বাসব

> ল� েণর অপর নাম কী
�সৗ িম ি�

> "�াণু "  অথ� কী?
িন�ল

>ল� েণর মা েয়র নাম কী?
সু িম�া

> রাবেণর মধ �ম স েহাদর �ক?
কু�কণ�

> মাই েকল মধুসূদন দ ে�র অমরকী িত�  �কান িট?



�মঘনাদবধ কাব �

> "িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ"  �কান ছ ে� র িচত?
১৪ মা�ার অ িমল �বহমান  য িত�াধীন অ�রবৃ� ছ ে�  র িচত।

অনুধাবনমূলক �ে�র নমুনা
===================

=  ''�া িপলা িবধু ের িব িধ �াণুর ললা েট"--ব �াখ �া ক েরা
=   �মঘনাদ �ণহীন �জন েক ��য় ব েল েছন �কন?
=   িবভীষণ ল�ার রাজ �েক পাপপূণ� ব েল েছন �কন?
=   িবভীষণ রা েমর প� অবল� েনর কারণ ব �াখ �া ক েরা।
=  `চ�া েল বসাও আ িন রাজার আল েয় `---পঙ ি�িটর তাৎপয� ব �াখ �া ক েরা।
=   �মঘনাদ অন �ায় যু ে� �য েত চায় �কন?
=   �মঘনাদ য� পালন ক ের িছল �কন?

এবা ের একটা  উ�ীপক এর �� ও উ�র এর নমুনা।

@ পলা িশ যু ে�র নায়ক িসরাজউ ে�ৗলা । িব�াসঘাতক িমরজাফর যখন �দ েশর �াধীনতা িব ি�েত ব �� ,
�দশ ে�িমক িসরাজ তখন �দ েশর �াধীনতা বাঁচা েত �িত�াব� । �দ েশর জন � , �দ েশর মানু েষর জন �
জীবন িদ েয় িত িন �মাণ ক ের েছন ;  িত িন �দশ ে�িমক বীর।

ক) "জীমু েত�"  শ ে�র অথ� কী?
খ)  "�ফু� কম েল কীটবাস?"  বু িঝ েয় দাও।

গ)  উ�ীপ েকর �দশ ে�িমক নায়ক িসরাজউ ে�ৗলা " িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ" ক িবতার �কান চ ির�েক
িন েদ� শ ক ের।
ঘ)  `যারা �কৃতই  �দশ ে�িমক, তারা �ত েশর ত ের অকাত ের যু� ক েরন`--- ম�ব �িট  উ�ীপক ও ক িবতার
আ েলা েক িব ে�ষণ ক েরা।

ক)  "�ম েঘর ডাক"�ক জীমূ েত� বলা হয়।

খ)   ল�ার প িব� িনকু ি�লা য�াগা ের �চা েরর ম েতা �েবশ ক ের েছ ল�ণ, আর তাই  ল� েণর অন িধকার
�েবশ স� েক�  ম�ব � কর েত িগ েয় �মঘনাদ িপতৃব � িবভীষণ েক এ কথা িট ব েলন।

ল�াপুরীর প িব�তম �ান  িনকু ি�লা য�াগা ের �চা েরর ম েতা �েবশ ক েরন ল�ণ। তা েক প থ �দ িখ েয় িন েয়
এ েস েছন রাবেণর �ছাট ভাই  ঘ েরর শ� িবভীষণ ।  ���  িটত  প ে� কীট �েবশ কর েল প�কfফু েলর �সৗ�য�
ও প িব�তা �যমন িবন� হয় কল ি�ত হয় , ল� েণর �েবশও প�ফু েলর ম েতা প িব� সু�র �ান িনকু ি�লা
য�াগাের �েবশ ক ের য�া েরর অব�াও তাই হ েয় েছ ব েল �মঘনাদ ম�ব � ক ের েছন। "�ফু� কম েল কীটব াস"
বল েত  তাই �বাঝা েনা হ েয় েছ।

গ) উ�ীপ েকর িসরাজউ ে�ৗলা ` িবভীষ েণর �িত মিকz ঘনাদ` ক িবতার �মঘনাদ েক  িন েদ�শ ক েরেদ

িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ  ক িবতায় �মঘনা েদর গভীর �দশ ে�ম �কা িশত হ েয় েছ। চাচা কু�কণ� এবং ভাই
বীরবা�র মৃত�  �র পর �মঘনাদ �সনাপ িত িনব�া িচত হন। । রাম -ল�ণ  �মঘনা েদর রা েজ� আ�মণ কর েল অ িনবায�
যু ে�র ��িত চ েল । রাম ল� েণর হাত �থ েক �দশ ও �দ েশর মানু েষর �াধীনতা র�া কর েত �মঘনাদ িনকু ি�লা
য�াগা ের যান। শ� েক িবনাশ কর েত এবং �াধীনতা েক র�া করবার ক িঠন �েত  �� িত �নন।



উ�ীপ েক আমরা পাই �দশ ে�িমক িসরাজউ ে�ৗলা  �দ েশর �াধীনতা র�া কর েত আ�াণ �চ�া ক েরন।
তাঁর িনকটা�ীয় িমর জাফর যখন �দ েশর �াধীনত া িবি� কর েত অপ েকৗশল অবল�ন ক রেক,  �স সময়
িসরাজউ ে�ৗলা �দ েশর মানু েষর জন � যু� ক েরন। �কৃত �দশ ে�িসক  িছ েলন িত িন। তাই �দ েশর �াধীনতাই ত াঁর
কা েছ  নব েচ েয় বড় স�দ িছল। । এই �াধীনতা র�া কর েতই  িত িন �দ েশর জন � জীবন উৎসগ� ক েরন।  িত িন
�যমন �দ েশর �াধীনতা ও সাব�েভৗমে�র জন � যু�  ক েরন,  �তম িন ক িবতার �মঘনাদও তার �দ েশর অ ি��
র�া েথ� শ� ল� েণর িব� ে� যু� ক েরন। তার �য �দশ ে�ম এবং সাহ িসকতা তা আমরা িসরাজ চ ির ে�র ম েধ�ও
�দ িখ।  তাই বল েত পা ির , উ�ীপ েকর �দশ ে�িমক িসরাজ ক িবতার �দশ ে�িমক �মঘনাদ চ ির�েকই  িন েদ�শ
ক ের।

ঘ) `যারা �কৃতই �দশ ে�িমক,  তারা �দ েশর ত ের অকাত ের যু� ক েরন` -- ম�ব �িট উ�ীপক ও ক িবতার
আ েলা েক যথাথ� ।

`িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ` ক িবতায় �দশ ে�িমক �মঘনা েদর অনন � ও অসীম সাহ িসকতা , �দ েশর মানু েষর �িত
ভা েলাবাসা �কাশ �প েয় েছ। রাম-ল�ণ রাব েণর ল�াপুরী আ�মণ কর েল রাবণপু� �মঘনাদ যু ে�র �� িত
িন েত িনকু ি�লা য�াগা ের �েবশ ক েরন। �সখা েনই শ� ল�ণ েক  �দখ েত পান। 

�মঘনাদ বুঝ েত পা েরন ঘ েরর শ� িবভীষণ ল�ণ েক মায়া েদবীর আনুক ূ েল� 
এখা েন িন েয় এ েস েছ। তারপ েরও িত িন যু ে�র জন � ল� েণর মু েখামু িখ হন।
�মঘনাদ এমতাব�ায় িপতৃব � িবভীষ েণর �িত �চ� ��াভ �কাশ ক েরন। উ�ীপ েকর িসরাজ উ ে�ৗলা �কৃত
�দশ ে�িমক িছ েলন িত িন �দ েশর জন � , �দ েশর মানু েষর জন � জীবন উৎসগ� ক েরন। িব�াসঘাতক িমরজাফর
�দ েশর �াধীনতা িন েয় ষড়য� কর েল, িত িন �াধীনতা র�া েথ� তা েদর েক �দশ �থ েক িবতা িড়ত কর েত আমৃত�  �
লড়াই ক েরন। 

এভা েব আমরা প িরল�ণ ক ির িবচার িব ে�ষ েণর মাধ �েম, যারা �কৃত �দশ ে�িমক তারা �দ েশর �াধীনতার
জন � যু� ক েরন। তারা জীবন উৎসগ� কর েত কু�া েবাধ ক েরন না। ক িবতার �মঘনাদ তাঁর �দশ ে�ম েক সুউ�
�ান িদ েয় েছন। িত িন �দশ েক ব িহঃশ�র আ�মণ �থ েক বাঁচা েত �াণপণ  যু ে�র �� িত �হণ ক েরন। �তম িন
উ�ীপ েকর  িসরাজউ ে�ৗলাও তাঁর �দ েশর �াধীনতা র�ার জ েন� অসীম সাহ িসকতায় যু� ক ের আ� েক উৎসগ�
ক েরন। তাই �কৃত �দশ ে�িম েকর  �ব িশ� �ই হেলা �দ েশর জন � যু� করা যা আমরা উ�ীপ েকর িসরাজউ ে�ৗলা
ও ক িবতার �মঘনাদ চ ির ে�র মাধ �েম সমভা েব খু ঁেজ পাই।
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