
�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম
�াদশ ��িণ িনব�াচনী পরী�ার নমনুা ���া�র পব�- ০৫

িশ�ক: মুহা�দআবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক, বাংলা।

��:১। ক�রানাকা�লর পিরি�িত বণ�না ক�র এক� িদনিলিপ �ল�খা
২০ ন�ভ�র ২০২০, ��বার, রাত ১০টা,।
ব�র�লা, ব�র, চ��াম।

করণাকালআমা�দর জীব�ন এক��রণীয় অধ�ায়।আমা�দর িশ�াজীব�ন এ� এক��ধু
অ�রায় ই নয়, এ� এক� �বি�ক িবপয�য়। মান�ুষর �াভািবক জীবনযা�া থম�ক িগ�য়�ছ।অ�নকিদন
ক�লজ ছ��। ক�রানার �াদভু� া�বর কার�ণই িশ�াম�ণালয় ক�লজ ব� �র�খ�ছ। ঘ�রআর সময়
কা�ট না, তাই খঁু�জ খঁু�জ পুর�না সং�হ �থ�কই দ-ুচার� কিবতার বই ও গ��র বই প�ড় প�ড় সময়
কাট�ছ। এিদ�ক ক�লজ কতৃ� প� অনলাই�ন পাঠ িদ�য় যা��। �স��লাও সময় মত ডাউন�লাড ক�র
অনসুরণ ক�র যাি�। �বশ ক�য়ক�অনলাইন পরী�াও অ�াসাইন�ম� িদ�য় িদলাম। ফলাফল
�মাটাম�ু ভা�লাই। িব�া�নর অ�যা�ায় বাংলা�দশ �থ�ম �নই।অথ�নীিতর চাকাও �মাটাম�ু সচল
র�য়�ছ। িশ�া �স িদক �থ�ক িপিছ�য় �নই।অনলাইন �াস অনলাইন অনশুীলন পাঠ, নমনুা ���া�র,
অ�াসাইন�ম� এবং পরী�ার মাধ��ম িশ�া কায��ম অব�াহত থাক�লও ��িণ ক��র পা�ঠর সাি��ধ�র
িবক� �নই। তথ��যুি�আজআমা�দর যািপত জীব�নর অত�াবশ�ক অনষু� হ�য় প�ড়�ছ। তবুও মন
মা�ঝ মা�ঝই ছ��ট �য�ত চায় ক�ল�জর ম�ুা���ণ। ম�ন ম�ন চ�ল যাই ত�ছায়াত�ল বঁাধা�না চ��র,
�কালাহল �িণক��র ব�ু সভায়, িব�ীণ� সবুজ মা�ঠ। ক�নার িবচরণ �থ�কআ���পর দীঘ��া�স
িফ�রআিসআপনাল�য়। ক�ল�জর পড়ার ফঁা�ক বই প�ড় �বশআন��ই কাট�ছ। বুক�শল�ফর
অ�কার �কা�ণ খঁু�জ �পলাম িবভ� িতভ�ষ�ণর 'প�থর পঁাচালী' রবী�নাথ ঠাকু�রর 'গ���'
বি�মচ��র 'কপালকু�লা'। প�থর পঁাচালীর অপু ও দগু�ার মধ� িদ�য় �লখক �কৃিত ও মান�ুষর ম�নর
গভীর স�ক� �ক ত� �ল ধ�র�ছন। কপালকু�লা উপন�া�স নবকুমার বাবু নদীপ�থ যা�া িবরিত�ত সবুজ
অর�ণ� ম�ু হ�য় বনম�ধ� পথ হারায়। হঠাৎ িনজ�ন অর�ণ�র গভী�র নারী ক�� �ন�ত পায়- পিথক, ত� িম
িক পথ হারাইয়াছ? এই �সই কপালকু�লা, তার সা�থ নবকুমার বাবুর কু�িলত জীব�নর নত�ন অধ�ায়।
রবী�না�থর �পা�মা�ার গ��র রতন �ামীণ জনপ�দ কন�া ও জননীর মমতা ��ণ িবকিশত হ�য়�ছ।

�ভা গ��র �ভা চির�� রবী�না�থর অনন� সৃ�। �ভা �বাবা।জাগিতক অনভু� িত�ক �কাশ কর�ত
না �প�র তার কাজল কা�লা �চাখ �কৃিতর িদ�ক তািক�য় থাক�তা। িনব�াকআকা�শর সা�থ তার
িনব�াক ম�নর কথা হ�তা। ক�রানাকা�ল লগডাউন এর সময় ��ার ম�তা আমার মন �খালা জানালার
প�থ �কৃিতর সা�থ িমতালী �প�তিছল। এই িমতািলআমতৃ� � লালন ক�র যা�বা।

��: ২।জীব�ন �থম পাহাড় �দখার অিভ�তা বণ�না ক�রা।



উ�র: পাহাড়, নদী, সমতল �কৃিতর �সৗ�য� মানষু�কআকষ�ণ ক�র। িক� পাহা�ড়র উ�তা মান�ুষর
মন�কআকা�শর কাছাকািছ িন�য় যায়। উপ�র সুনীলআকাশআরআর উচ� ঢাল �ব�য় উপ�র চ�ল
�য�ত �য�ত অব��অনভু� িত�ত মন পুলিকত হ�য় উ�ঠ।আমা�দর গ�ব� চ��াম �থ�ক বা�রবান
�জলার নীলিগির পাহাড়।

চ��াম শহর �থ�ক বাস�যা�গ বা�রবান িগ�য় রাি�যাপন কর�ত হ�লা। বাংলা�দশ পয�টন
ক�প�া�রশ�নর �হা�টল ছাড়াওআ�রা অ�নক �হা�টল এখা�ন র�য়�ছ। িব�ক�ল বা�রবান শহ�রর
আ�শপা�শ পয�টন �ক���লা ঘু�র �বশ ভালই লাগ�লা। শহ�রর অদ�ূরই �মঘলা, নীলাচল, �ণ�মি�র
পাহা�ড়র �সৗ�য� �কআরওআকষ�ণীয় ক�র ত�লল।

শ� নদীর পা�ড়ই বা�রবান �জলা। তাই নদী ও পাহা�ড়র সা�থ সবু�জর সমা�রাহ বা�রবা�ন
আকষ�ণীয় ক�র ত� �ল�ছ। িব�ক�ল নীলাচল পাহা�ড়র চ�ড়ায় ব�স সূয�া��র দশৃ� অব�লাকন ক�র ম�ু
হলাম। রি�ম সূয� পাহা�ড়র গা �ঘঁ�ষ চ�ল �গল ঘ�ুমর �দ�শ। তারপর অ�কার রা�তরআকা�শ তারার
িঝিকিমিক, ব�ন ব�ন �জানািকর িম�িম� উড়াউিড়।অন�িদ�ক পাহািড় পত��র বংশী বাদন এর ম�তা
ডাক ��ন ম�ন হল এ এক অন� জগত। �হা�ট�লর বারা�ায় ব�স রা�তর �সৗ�য� উপ�ভাগ করা যায়।

পরিদন সকা�ল বা�রবান �থ�ক িজপ গািড় �যা�গ নীলিগিরর উ���শ� আমা�দর যা�া��। এখা�ন
এই গািড়��লা চা��র গািড় না�মই পিরিচত। পাহািড় প�থ চলাচ�লর জন� এই গািড়��লা উপযু�।

গািড় ছ��ট চলল নীলিগিরর প�থ। বা�রবান �জলা সদর �থ�ক ৫০ িক�লািমটার দ�ূর নীলিগির
অবি�ত। পাহা�ড়র গা �ঘঁ�ষ গািড় চল�ছ। িন�চ তাকা�তই ম�ন হয় কত উ �চ��তইআমরা ছ��ট যাি�। ঘন
কুয়াশার ম�তা শ� নদী দশৃ�মান। দ�ূরর পাহাড়��লা �দ�খ �যন ম�ন হয় এ�কক� সবুজ গািলচার
ট�ক�রা। প�থ �থ�মই পর�লাক অপ�পা �শল�পাত ঝরনা। ঝরনার শীতল জ�ল হাত মখু ধু�য় শরীর
ি��তার অনভু� িত�ত শীতল হ�য় উঠ�লা।গািড় িকছ�দরূ যাওয়ার পর প�থ প�ড় িচ��ক পাহাড়। চা-
িবরিতর জন� িচ��ক পাহা�ড় গািড় থাম�লা। নীলিগিরর রা�া �তির হওয়ার আ�গ এই িচ��ক পাহাড় ই
িছল পয�টক�দরআকষ�ণীয় �ান। এখ�না এর �সৗ�য� �কান অং�শ ক�মিন।

�কৃিতর অপ�প �সৗ�য� অব�লাকন কর�ত কর�ত কখন�য নীলিগিরর কাছাকািছ �পৗ ��ছ �গলাম
�টর ই �পলাম না। কুয়াশার মত �ম�ঘর জলিব� ু গা�য় লাগ�তই বু�ঝ �গলাম নীলিগির আর �বিশ দ�ূর
নয়।অব�শ�ষ �সই কাি�ত নীলিগির�ত �পৗ ��ছ �গলাম। নীলিগির দইু হাজার দইুশ ফুট উ �চ��ত
অবি�ত। িন�চ তািক�য় ঘন কুয়াশার বলয় �চা�খ পড়�লা। হাত বাড়া�তই �ম�ঘরআিল��নর অনভু� িত।
উপ�রআকা�শ সাদা �ম�ঘরআনা�গানা। সবিকছ� িম�লই অ��ত অনভু� িত আমা�কআ�� ক�র�ছ।
এই �মণআমার জীব�ন� ৃিত হ�য় থাক�ব।

��: ৩।িনত���য়াজনীয় খাদ���ব� �ভজাল �বণতা িবষ�য় এক�অনসু�ানী �িত�বদন রচনা ক�রা।

উ�র:

২০ ন�ভ�র ২০২০

বরাবর,

পিরচালক,

�ভা�া অিধকার সং�া



�ধান কায�ালয় ঢাকা।

িবষয়: খা�দ� �ভজা�লর কারণ ও তার �িতকার �স��।

সূ�: �ভাঅস/০০০০১১/১০/১১/২০২০

জনাব,

আপনার ��িরত প� �মাতা�বকআিদ� হ�য় 'খা�দ� �ভজা�লর কারণ ও তার �িতকার' শীষ�ক
�িত�বদন সদয় অবগিত ও ��য়াজনীয় ব�ব�া �হ�ণর জন� উপ�াপন করা হ�লা।

খা�দ� �ভজা�লর কারণ ও তার �িতকার

মানষু �িতিনয়ত �কা�না না �কা�না খাবার �হণ ক�র জীবন ধারন ক�র। �বঁ�চ থাকার জন� খাদ�
অপিরহায�। তাই জীবনধার�ণর তািগ�দ তারা নানারকম উপা�দয় খাদ� ব� �হণ ক�র। �িত�
খাবা�রর ম�ধ� �কান না �কান পু��ণ র�য়�ছ। যা�ত ক�র মানষু খাবার �হ�ণর মধ� িদ�য় স�ু স�ুর
ও �াভািবক �ি�য়ায় জীবনধারণ স�ম হয়।

িক� বত� মা�নআমরা এমন এক সমা�জ বাস করিছ �যখা�ন �ভজাল ম�ু খাবার দলু�ভ হ�য় প�ড়�ছ।
বাজার �থ�ক �কান খাদ�ব� িকন�ত �গ�লআ�গই �ভজাল এ �স�� চ�লআ�স। িকছ� অসাধু
ব�বসায়ী অিধক মনুাফা অজ��নর ল��� খাদ���ব� �ভজাল িমিশ�য় িনজ �াথ� চিরতা�থ� িন�য়ািজত
র�য়�ছ। তারা িকছ� খাদ� �ব� �যমন- মাছ, সবিজ, ফলমলূ ইত�ািদ জাতীয় খাদ� ��ব� কাব�াইড,
ফরমািলন, ��ািরন নামক �কিমক�াল ব�বহার ক�র দীঘ� সময় খাদ�ব� ��লা রং উ�ল� ধ�র রাখ�ত
স�চ� থা�ক।বাজা�র উদ�ান খাদ���ব� �িতকর কাপ�ড়র রং এবং নকল �সাধনী �তই বাজার
সয়লাব। এসব খাদ� �হণ ক�র এবং �সাধনী ব�বহার ক�র মানষু মারা�ক �রা�গর স�ুখীন হ��।

�কান �কান ���� দরুা�রাগ� ব�ািধ ক�া�া�রআ�া� হ��।

খা�দ� �ভজা�লর কারণ অনসু�ান ক�র �দখা যায় �ধানত ক�য়ক� িবষয় এর �পছ�ন দায়ী-

১. অসাধু ব�বসায়ী�দর অিধক মনুাফা অজ��নর �লাভ।

২. সরকা�রর নানা তদারিক সং�ার তদারিকর অভাব। সং�া��লা িনয়িমত তদারিক কর�ল বাজা�র
এই অরাজকতা �তির হ�ত পা�র না।

৩.�াম�মাণ আদাল�তর মাধ��ম �দাষী ব�ি��দর দ�ৃা�মলূক শাি� �দান।

৪. জনগ�ণর ম�ধ� স�চতনতা গ�ড় ত�ল�ত উ�দ�াগ �হণ।

�িত�বদক, অ না ম কিবর। বাজার পিরদশ�ক, চ��াম।

��: ৪। �ছাট ভাই�ক িনয়িমত পড়া�শানা করার উপ�দশ িদ�য় এক� �বদ�ুিতন িচ� ( ই-�মইল )��রণ
ক�রা।

উ�র:



From : mainul@gmail.com

To : aminul@gmail.com

Cc :

Bcc :

Subject : িনয়িমত পড়া�না কর�ব।

Text :

আিমন,

গত স�া�হ মা�য়র কাছ �থ�ক প� �পলাম। প�পাঠ এ িব�ািরত খবরা খবর জান�ত পারলাম।
�স���ম মািলক �নই ত� িম আ�গর মত িনয়িমত পড়া�শানা চািল�য় �য�ত পারছনা। ইদািনং
�খলাধুলায় �বিশ ম�না�যাগী হ�য় উ�ঠ�ছা। �া�� সুর�ার জন� �খলাধুলার ��য়াজন র�য়�ছ িক� তাই
ব�ল সারা�ণ �খলাধুলা�ক �াধান� িদ�ল �তামার �লখাপড়া অ�নক িপিছ�য় যা�ব। �মধাবী ছা�
িহ�স�ব িবদ�ালয় ত� িম ই�তাঃম�ধ� �য খ�ািত অজ�ন ক�র�ছা তা �তামা�ক ধ�র রাখ�ত হ�ব। ��িণ�ত
�মধা�ান ধ�র রাখার জন� �তামা�কআ�রা �বিশ ম�না�যাগী হ�ত হ�ব। িব�ায়�নর এই যু�গ ��ক
থাক�ত হ�ল �তামা�ক�ান িব�া�ন পারদশ� হ�ত হ�ব। পাঠ� বই�য়র পাশাপািশ প�পি�কা ও �ান-
িব�া�নর নানা বই ও সািহত� পড়া�শানা কর�ত হ�ব। সু�যাগ �প�লই িবদ�াল�য়র লাই��রী �থ�ক এই
ধর�নর বই��লা প�ড় িন�ত পার�ব। ম�ন রাখ�ব িশ�ার �কান িবক� �নই।জীব�নর ল�� অজ��নর
জন� একমা� পথ হ�লা িশ�া। তাই পড়া�শানার �িতআ�রা য�শীল হও। �তামার সু�া�� কামনা কির
আজ�ক এখা�নই �শষ করিছ।

ইিত, �তামার ভাইয়া।

��: ৫। শীতাত� �দর জন� �াণ সং��হর উ���শ� সহপাঠ��দর �িত খু�দ বাত� া পাঠাও।

উ�র:

Receiver: 01715 ######, 01819######, 01925######

ি�য় ব�ুরা, �তামরা িন�য়ই জা�না গত ক�য়ক বছ�রর ত�লনায় এবা�রর শী�তর ��কাপ অ�নক �বিশ।
িব�শষ ক�র উ�রা��লর তাপমা�া িদন িদন ক�ম যা��।ফ�ল উ�রা��লর দির� মানষু কাপড় এবং
খা�দ�র অভা�ব দা�ন ক��জীবন যাপন কর�ছ। সরকারসহ িবিভ� �িত�া�নরপাশাপািশ আমরাও
�াণ িদ�য় তা�দর পা�শ দঁাড়া�ত চাই তা�দর সাহা�য� এিগ�য় �য�ত চাই।িমজান।

Sender : 01711######

20.11.2020

11:56 AM




