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

আজ পাঠ সূচনার পূ েব�ই এক�  িবষয় জা িন েয় �দই  আগামী ১১ / ১০ / ২০২০  তা িরখ হ েত  �াক
- িনব�াচ িন পরী�া।  এ পরী�া  িকভা েব হ েব ? কত ন�েরর হ েব  ইত �কার �ে�র উ�র:

১ । বাংলা �থম প � ও ি�তীয় প�  িম েল  ১০০  ন� েরর পরী�া  হ েব।

২। �থমম প�   ৫০   ি�তীয় প�  ৫০ 

# �ে�র ধরণ  িকরকম হ েব?
   �থম প ে�  ব� িনব�াচ িন   ২০
                  সৃজনশীল        ৩০
                                   ------------
                                         ৫০

   ি�তীয় প�     ব �াকরণ    ১০
                         িন িম�িত      ২০
                         রচনা         ২০
                                   --------------
                         �মাট             ৫০

দ ুেটা িম েল  ১০০  ন� েরর পরী�া 
ব েল রা িখ  ব�িনব�াচ িন ২০ ন�র এর পরী�া  �গল ফ েম�েট  হ েত  পা ের। 

আর  সৃজনশীল  িল িখত  হ েবই।  �স �  ক েলজ ও েয়ভ সাই েট পা েব।  অথবা �তামা েদর অ িভভাব েকর
�মাবাই েল ম �া েস জ পা েব আশা রা িখ।

পাঠ িন েদ� শনা  ৮
বাংলা �থম প�

ি�য় িশ�াথ� আবা েরা জানাই  খুব মন েযাগ সহকা ের �খয়াল ক েরা িনব�াচ িন পরী�া পাঠ � সূিচর সব িবষয় িন েয়
�� হয়।  সৃজনশীল প� িতর পরী�ায় �কান িবষয় েক বাদ িদ েয়  পরী�সু�রভা েব ◌ার �� িত বা সা েজশন
�ত ির  এ েকবা ের অকায�কর।   তাই  ১২ � গদ �  ১২ � ক িবতা  ১ �  উপন �াস,  ১ �  নাটক সবটাই পড় েত হ েব
অত �� সুদঢ়ৃ ম েনাভা েব।
হ ঁ �া  আমা েক  পু েরা  পাঠ �সূ িচ পড় েতই  হ েব।  অন �থা হওয়ার  �ক িন সু েযাগ �নই।

আমরা আজ জান ে বা  �ব�  িবষ েয়।
�তামা েদর ১২ � গ েদ�র ম েধ� ৫ � �ব� আ েছ।

চাষার দ�ুু, আমার পথ, জীবন ও ব�ৃ , বায়া�র িদন� েলা, জাদঘু ের �কন যাব।  `িবড়াল` রচনা �  বই েত �ব�
িহ েস েব উ ে�খ আ েছ ত েব �জ েন রা িখ এ � নকশাজাতীয় রচনা।
পাঠ � িবষয়:  চাষার দ�ু ু   ---  �রা েকয়া সাখাওয়াত �হা েসন



                                            ( ১৮৮০--১৯৩২ )
�ব� কা েক ব েল?

�কৃ� � েপ ব�ন যার তাই �ব�, এ �কৃ� ব�ন কা েক িদ েয়? মননশীলতা ও যু ি�বােদর �াধা েন� �য �কান
এক�  িবষয় িন েয় আ েলাচনা উপ�াপন।�চাষার দ�ুু েতও  আমরা ল� � ক রেবা �রা েকয়া সাখাওয়াত �হা েসন
যু ি�বাদী ও মননশীলতা িদ েয় চাষার সুখ ও দঃুখ জীবন ও জী িবকার অবল� েন মানষু কত ক� িন েয়ও জীবন
অ িতবা িহত ক ের েছ সং�ার, িব�াস ও িবলা িসতা তথা অনকুরণ ি�য়তায় তা  �বশ সু�রভা েব  ত�  েল ধ ের েছন।

রচনার িশখনফল
#কৃষক েদর দঃুখ -দদু�শা স� েক�  বঝু েত পার েব
# �রা েকয়া সাখাওয়াত �হা েস েনর জীবন ও সা িহত �কম� স� েক�  িলখ েত পের েব।
# বাংলা েদ েশর কু �র িশ ে�র ঐ িতহ � সমাপ েক�  জান েত পার েব।
# আ� িনভ� রশীল �ামসমাজ েক চরম সংক েট �ফলার �� ে� ি��শ শাসক েদর ভ�  িমকা িব ে�ষণ কর েত পার েব।
# পাট উৎপাদনকারী কৃষক েদর চরম দা ির ে�◌ �র  কারণ স� েক�  িলখ েতেবল েত ও িলখ েত পার েব।
# কু �র িশ ে�র �িত ভা েলাবাসা জ� িন েব।
# �মজীবী মান ুেষর �িত উদার দ ৃ� জ� িন েব।
# দা ির� � িব েমাচ েন কু �র িশ ে�র �েয়াজনীয়তা অনধুাবন কর েত পার েব।
# প�ীবাসী কৃষক েদর দঃুখ দদু�শা ও �শাচনীয় অব�ার কারণ জান েত পার েব।
# সমাজ ও সভ �তার িবকা েশ �মজীবী েদর অবদান িচ ি�ত কর েত পার েব।

পাঠ প ির িচ িত ও আ েলাচনা:

বাংলা সা িহ েত� রবী�যুগ এক িবশাল ব �া ি� িন েয় �ীকৃত, �স সম েয় নারী �লখক তাও আবার �সকা েলর
মুস িলম প িরবা েরর  যা স িত�কারভা েব �চতনার জগৎ েক নাড়া �দয় । �স সম েয় সা িহত � সাধনায় �রা েকয়া
সাখাওয়াত �হা েসন ( ১৮৮০-- ১৯৩২ )  খ �া িতর শী েষ�ও  �পৗ ঁেছ িছ েলন  নারী জাগর েণর অন �তম �ধান
এ চ ির�। অব েহ িলত নারী সমা েজর উ�য় েনর জন �  জীবনাব িধ প ির�ম ক ের �গ েছন। নারী দঃুখ নয়
কৃষককু েলর জীবনধারা িন েয়ও তা ঁেক ব �াকুল ক ের েছ । আর তাই  সমাজ গঠ েনর �ধান কা িরগর
কৃষক েদর দঃুখ দদু� শা ও অনুকরণ ি�য়তা কতট�কু আমা েদর জন � � িতকর �স িচ� িন েয় চাষার দ�ুু
�ব ে�  মননশীলতার �াখ েয� ত� েল ধ ের েছন  খুব সু�র �যৗ ি�ক িবন �া েস।

কৃষকরা জা িতর ��� স�ান । সারা িদর �রাদ বৃ � ঝ েড় �চ�  �েমর িব িনম েয় বপন ক েরন ফস েলর বীজ,

উৎপাদ েন সমৃ ি� আ েনন ফু েল ফস েল। �দ েশর উ� িত ও কল �া েণর জন � একদম নীর েব কাজ ক ের যান এ
কৃষকরা। অথচ এ কৃষক েদর িন েজ েদর অভ াব কখ েনা দরূ হয় না। �য খাবার উৎপাদন ক ের তার মু েখই
খাবার �নই। অভ িব অনটন কৃষক েদর িনত �স�ী। �সই সা েথ সমা েজর উ �চ�  ��িণর মানু েষর অব েহলা।
তারা েতা মা �র সা েথ িম েশ থা েক  তাই মা �র ম েতাই সব স েয় যান। 
�াব ি�ক �� েতই তার ই ি�ত িদ েয় েছন --
        "�� েত �� েত  পুইড়া ম ির, �র ভাই
                            পাছায় �জা েট না ত �ানা
       �বৗ-এর �পছা িবকায় তবু
                           �ছইলা পায় না দানা। "

 আ েরা এক জায়গায়  িল েখ েছন --
                এ কেঠার মহী েত 
                চাষা এ েস েছ �ধুা েক রা  স িহ েত;
                আর মর েমর ব �াথা লুকা েয় মর েম
                জঠর -অন েল দ িহ েত।



কৃষক ফসল উৎপাদন কর েছ �কই িক� তা �ভাগ কর েত পার েছ না। অভাব অনট েন প েড় কৃষক যখন তার
ফসল িব ি� ক ের িদ ে� এবং তা যখন অ েন�র হা েত চ েল যা ে� , তখন তার মূল � হ েয় যা ে� আকাশ েছঁায়া।
কৃষ েকর উ� িতর জন � আমা েদর সকল েক একসা েথ কাজ কর েত হ েব।

ভারতেব েষ�র সভ �তা ও অ�গ িতর িফ ির ি� ত�  েল ধ ের �াব ি�ক �দ িখ েয় েছন, �সখা েন কৃষক েদর অব�া কত
�শাচনীয় । পাকা বা িড় , �রলও েয় , �ামও েয় , ি�মার , এ েরা ে�ন, �মাটর গা িড়, �ট িল েফান, �ট িল�াফসহ আ েরা
�য কত আিব�ার ভারতব েষ�র শ� ের মান ুেষর জীবন সমৃ� ও স�ল ক ের ত�  েল েছ তার ইয়�া �নই। িক� �সই
ভ ারতব েষ�ই  কৃষক েদর �প েট খাদ � � জা েট না, শী েত ব� �নই , অসু েখ  িচিকৎসা এমন িক তা েদর  পা�াভা েত
লবণও �জা েট না। সমু� তীরবত� �লা েকরা সমু�জেল চাল ধইু েয় লব েণর অভ াব �মটা েনার �চ�া ক েরন। টাকায়
প ঁিচশ �সর চাল িমল েলও রংপু েরর কৃষকগণ চাল িকন েত না �প ের লাউ, কুমড়া, পাট শাক, লাউ শাক িস�
ক ের �খ েয় জঠর -য�ণা িনবারণ ক ের।  কৃষক েদর এই চরম দা ির ে�◌ �র জন � িত িন সভ �তার না েম এক ��িণর
মান ুেষর িবলা িসতােক দায়ী ক ের েছন।  আবার �কােনা �কা েনা কৃষকেকও  এই িবলা িসতার িব েষ আ�া�
ক ের েছ।  এ ছাড়া �ামীণ কু �র িশ ে�র িবপয�য়ও কৃষক েদর দা ির ে�◌ �র অন �তম কারণ। কুাটর িশ� েক �ংস
ক ের িদ েয় আ� িনভ� রশীল �াম সমাজ েক চরম সংক েটর ম েধ� �ফ েল েছ ি��শ শাসক েগা��। কৃষক েদর এই
মুমূষু� অব�া �থ েক মু ি�র জ ন� �রা েকয়া সাখাওয়াত �হা েসন �া েম �া েম পাঠশালা �িত�ার ওপর ���া েরাপ
ক ের েছন।  আর �ামীণ কু �র িশ� েক বা ঁ িচ েয় রাখারও পরামশ�  িদ েয় েছন।  এই  �ব ে� �রা েকয়ার অসাধারণ
পা ি�ত � , যু ি�শীলতা ও িচ�ার িব�য়কর  অ�সরতার �িতফলন ঘ েট েছ।

এবার আ িস  আমরা সৃজনশীল �� ও এর ক খ নমুনা উ�র  গ ও ঘ সা ংেক িতক উ�র িন েয় -
                 আ েগ কী সু�র িদন কাটাইত াম 
                  �া েমর নও েজায়ান িহ� ু-মুসলমান 
                  িম িলয়া বাউলা গান আর মু িশ�িদ গাইতাম
                  বষ�া যখন হইত গা িজর গাইন আইত
                  র ে�  ঢ ে� গাব িত আন� পাইতাম
                  বাউলা গান ঘাট�গানআন ে� ত�ফান

                   গাইয়া সা ির গান নাও �দৗড়াইতাম

ক)  একখানা এ ি� কাপড় অবা েধ কত বছর �ট েক?

খ) `পাছায় �জা েট না ত �ানা`- কারণ� েলা ত� েল ধ েরা।
গ) উ�ীপ েক ব িণ�ত �াম বাংলার মানু েষর সা েথ " চাষার দ�ুু" �ব ে�র
     উ ি� িখত কৃষ েকর অব�ার  ত�লনামূলক আ েলাচনা কর।

ঘ) উ�ীপ েক ব িণ�ত  কৃষক েদর ম েতা সুখী -সমৃ� জীবন িফ ের �প েত " চাষার

    দ�ুু" �ব ে�র কৃষক েদর জীবনমান উ�র েণর উপায় কী ব েল �লখক ম েন
    ক েরন? িব ে�ষণ ক েরা।

ক) একখানা "এ ি�" কাপড় অবা েধ চ ি�শ বছর �ট েক।

খ) কথা � �ারা পাট উৎপাদনকারী কৃষক েদর চরম দা ির ে�◌ �র কথা ই ি�েত �বাঝা েনা হ েয় েছ।

চটকল �িত�ার পর �থ েক পা েটর চা িহদা �মশ ব ৃি��া� হয়। আর পাটক েলর �িমকরাও পয�া�ক �বত েন স��
থা েক। িক� যারা পাট উৎপাদন ক ের, তা েদর েক দা ির ে�◌ �র স ে� লড়াই ক ের মান েবতর জীবন যাপন কর েত হয়।
আর এখা েন কথা � �ারা কৃষক েদর এ অব�ার ই ি�ত করা হ েয় েছ।



গ) উ�ীপ েক বিণ�ত �ামবাংলার মানষু েদর অথ�ৈন িতক � িনভ� রতা থাক েলও "চাণার দ�ুু" �ব ে� উ ি� িখত
কৃষক েদর ম েধ� তা ল�ণীয় নয়।

�দশ ও জা িতর উ�য় েনর মূল হা িতয়ার অথ�ৈন িতক � িনভ� রতা। 
িব েদ িশ সং��  িতর প িরব েত�  �দশীয় সং��  িতর �িত ভা েলাবাসাই পা ের �দশ েক � িনভ� র কর েত।

কৃণক সারা িদন �রা েদ �পা েড় ব ৃ�  মাথায় িন েয় ক ে ঠার খাট�  িন খা েট অথচ তারাই অ�াভা েব জীব েনর অ েনক
সময় অ িতবা িহত ক ের। চাষা েদর এ অব�ার জন � �াব ি�ক �কবল �শাষক ��িণ েকই দায়ী ক েরনিন, এর জন �
কৃষক েদর আ েয়শী ও িশ�াহীনতা েকও দায়ী ক ের েছন।

ঘ)  উ�ীপ েক ব িণ�ত কৃষক েদর ম েতা সুখী সমৃ� জীবন িফ ের �প েত "চাষার দ�ুু" �ব ে�র কৃষক েদর জীবনমান
উ�র েণর জন � �লখক উপযু� িশ�া �হ েণর মধ � িদ েয় অথ�ৈন িতকভা েব � িনভ� র হওয়ার পরামশ�  িদ েয় েছন।

ধম�, বণ�ৈবষম �হীনতা মান ুেষর মা েঝ �কৃত ভা েলাবাসা সৃ � ক ের। �বষম �হীনতার ফ েলই কৃষক �িমকসহ সব
মানষু একা�তার সা েথ কাজ কর েত পা ের । ফ েল �দ েশর উ� িতর শ েত�  অথ�ৈন িতক � িনভ� রতা আম া েদর খুবই
�েয়াজনীয়। 

�কৃত িশ�া ও �দ েশর �িত ভা েলাবাসার মাধ �েম অ িজ�ত হ েব অথ�ৈন িতক � িনভ� রতা। ধম�ৈবষম �েক দ ূের �র েখ
িহ�-ুমুসলমান তথা সম� মানষু �যন একস ে� কাজ ক ের। ফ েল তা েদর ম েধ� িবরাজ ক ের আন�।" মূল কথা হল
"চাষার দ�ুু" �ব ে� কৃষকরা িছল অলস আর আরাম ি�য়।

কৃষক েদর অব�ার প িরবত� ন না হওয়ার �ধান কারণ িশ�াহীনতা ও �শাষক  ��িণর িনম�মতা । �াব ি�ক
কৃষক েদর জীবনমান উ�র েণর উপায় িহ েস েব ম েন ক েরন ক েঠার প ির�মী হওয়া , িশ�ার আ েলায় আ েলা িকত
হওয়া , এ ছাড়াও সব েচ েয় �ব িশ ���পূণ�  িবষয় হ ে� �দশীয় প েণ�র �ক ও যথাযথ ব �বহার ব ৃি� করা।
উ�ীপ েক কৃষক েদর ম েধ� অথ�ৈন িতক � িনভ� রতার মূ েল র েয় েছ  একা�তা, ধম�ৈবষম �হীনতা, বণ�ৈবষম �হীনতা,
সময়ানবু িত� তা, প ির�মী ম েনাভাব ও �ত �য়।
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