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পাঠঃ গ�টা খুব স��হজনক - শী�ষ��ু মু�খাপাধ�ায়(�থম অংশ)
(Ch No - 9)

িন�দ� িশকাঃ গ�িট ম�না�যাগ িদ�য় পড়�ব।পাঠ� গ��র ম�ধ�ই
অিধকাংশ মূল শ�(keywords) থা�ক।'গ�টা খুব স��হজনক'
গ�িটর ���� স�াব� মলূশ��র তািলকা নী�চ �দওয়া হ��।

* গ�িট ঘটনা�ধান।�স���� চির��র নাম ও ঘটনা ন�র বিস�য়
�মানুসা�র (chronologicall) পড়�ল উ�র িনভ�� ল হ�ব।

*গ�িট�ত িব��ষণধম�(analytical) িবষয় �নই।

*স�াব� মলূ শ��র তািলকাঃ ভ�ত� �ড়, আঁশ�ট গ�, 'ওরা', 'আম�ুদ
জায়গা', 'িঠক মানুষ নয়', 'হাওয়ায় িমিল�য় যায়', ইত�ািদ।



*একিট িনমুনা ���া�র িদ�য় �দওয়া হল। িন��রখ(underline) শ�
ও বাক�-ব� মলূ শ� �বাঝা�ত ব�বহার করা হ�য়�ছ।

# "তারপর �থ�ক িদিদমা একট� ভ�য় ভ�য় থাক�ত লাগ�লন"
ক) িদিদমা �ক? িতিন তখন �কাথায় থাক�তন?
উঃ- শী�ষ��ু ম�ুখাপাধ�া�য়র �লখা 'গ�টা খুব স��হজনক' গ�� গ�
কথ�কর িদিদমার কথা বলা হ�য়�ছ।

িতিন উ�রব��র ড�য়া�স� �দা�মাহািন�ত থাক�তন।

খ) িদিদমা কা�দর স��� ভ�য় থাক�তন?
উঃ- িদিদমা �দা�মাহািন�ত নত�ন এ�স�ছন। দাদামশা�য়র �র�লর
বদিলর চাকির িছল।�সই সুবা�দ এখা�ন আসা।জায়গািট স��ক�
িদিদমা িকছ�ই জান�তন না। পাড়া-�িত�বশীরা �যসব ইি�ত
িদত,তা�ত তাঁর ম�ন হত �সখা�ন মানু�ষরর ছ��ব�শ অশরীরীরা ঘু�র
�বড়ায়। িদিদমা সব��ণ এই ভ�ত� �ড় ভ�য় থাক�তন।

গ) এই ভ�য়র কারণ কী?
উঃ- গ� কথ�কর দাদামশাই �র�ল চাকির কর�তন। বদিল হ�য় িতিন
�দা�মাহািন�তআ�সন,সপিরবা�র। �সখানকার পুর�না �লাকজন
দাদামশাই ও িদিদমা�ক একিট িব�শষ িবষ�য় �ঁিশয়ার ক�র িদত বার
বার। ��ারিকপার অ�য় সরকার বল�তন,জায়গাটা নািক ভা�লা
না। �টহাট ক�র �যন যা�ক তা�ক বািড়�ত তাঁরা ঢ�ক�ত না �দন।
�িত�বশী পািলত িগি�,িদিদমা�ক ইি��ত �বাঝাত �সখা�ন অশরীরী
ঘু�র �বড়ায়,তাই �চাখ কান �খালা রাখ�ত হ�ব। �ছ�লপু�ল�দর
সাম�ল রাখার কথা বলত।�সখা�ন যারা আ�ছ তারা নািক 'ভা�লা
নয়'। এইসব ভীিতকর কথাবাত� া ��ন িদিদমা ভ�য় ভ�য় থাক�তন।

ঘ) সিত� িক �সখা�ন ভ�য়র কারণ িছল?
উঃ- সিত� �সখা�ন ভ�য়র কারণ িছল। গ� যত এিগ�য়�ছ ততই �দখা
যায় �য �সখা�ন অশরীরী�দরআনা�গানা সব��। বািড়র িঝ সুিখয়া
ভাসুর �পার অসু�তার কার�ণ �দ�শ চ�ল যাবার পর পরই 'কমলা'
না�মর একিট �ম�য় কা�জর জন� আ�স,তার হাবভাব িঠক মানু�ষর
ম�তা নয়। �সখা�ন হাওয়া �থ�ক �যন �কউ না �কউ এ�স হািজর হ�য়
যায় কায� সমাধা কর�ত,যা �মা�টও �াভািবক নয়।ফুটবল �খলার
সম�য় এগা�রা জ�নর জায়গায় বাড়িত ক�য়কজন �খ�ল,সবাই
�দ�খ,িক� �ন�ল এগা�রাজন�কই পাওয়া যায়।বািক �খ�লায়াড়�দর
হিদশ �কউ িদ�ত পা�র না। এইসব ঘটনা �থ�ক �বাঝা যায় �সখা�ন
ভ� �তর ভয় পাওয়ার য�থ� কারণ িছল।



িন�িলিখত ��- উ�র,নমনুা ���া�র �খালা পাতায় (loose sheet)
িল�খ �� ল �খালার পর িনিদ�� িদ�ন জমা িদ�ত হ�ব।

১)"দশ�করা উ�ঠ সাধুবাদ িদ�ত লাগল"
ক) �কাথাকার দশ�করা কা�ক সাধুবাদ িদ�ত লাগল ?
খ) �কান �স�� একথা বলা হ�য়�ছ?
গ) দশ�করা এতটা উ�িসত হ�য় উ�ঠিছল �কন?
ঘ) সাধুবাদ যাঁ�ক �দওয়া হি�ল তাঁর ম�নর অব�া তখন কী িছল?

(২+২+৩+৩=১০)

২)"ওিদ�ক দাদামশা�য়র এক িবিচ� অিভ�তা হল। "
ক) দাদামশাই �কাথায় কী চাকির কর�তন?
খ) কখন �কাথায় এই অিভ�তা হ�য়িছল?
গ) অিভ�তািট কী িছল?
ঘ) অিভ�তািট�ক িবিচ� বলা হ�য়�ছ �কন?

(২+২+৩+৩=১০)


