
Class.11….  BengalI 

ওরা কাজ কের … রবী�নাথ ঠা�র  

   এই  কিবতা�র  মলূ  কাব���   ‘আেরাগ�' । মলূ  কাব���  এ  কিবতা�র  �কােনা   নাম  �নই । 
ওখােন এ� ১০ নং কিবতা । সংকলন করার সময় এ�র নাম হয় ‘ ওরা কাজ 
কের' । ‘আেরাগ� ’ কিবর �য়ী কাব��� এর এক� । ১৯৪০ সােল কািল�ং িগেয় 
রবী�নাথ অসু� হেয় পেড়ন । কলকাতার বািড়েত আনা হয় । চেল িচিকৎসা ।  একটু 
সু� হেল নেভ�র মােস িফের আেসন শাি�িনেকতেন । একটু একটু কের আেরাগ� অথ�াৎ 
সু� হেয় ওেঠন । এই অসু�তা , আেরাগ� লাভ ও তার �শষ জ�িদন ( ১৯৪১ �ম মাস ) 
এই িতন ভাবনা িনেয়ই তার �য়ী কাব��� হল ‘ �রাগশয�ায় ’, ‘ আেরাগ� ’, ‘ জ�িদেন' । 
ওরা কাজ কের কিবতা� কিবর �শেষর িদেকর রচনা । 

● কিবতা�র  দ�ু  ভাগ  বলা  যায় । �থম  অংেশ  কিব  মহাশেূন�র  পােন  তািকেয়  সা�াজ�বাদ 
ও  সা�াজ�েলাভী  মানষু�িলর  কথা  বেলেছন । তারা  এেক  এেক  এেসেছ , জয়  কেরেছ , 
িবজয়রথ  ও  িবজয়পতাকা  িনেয়  শাসন  কেরেছ । পাঠান , মঘুল , ইংেরজ  সবাই 
সা�াজ�েলাভীর  দল । ইিতহাস  তােদর  মেন  রাখেব  না । �কােনা   �জ�ািত�েলাক  তােদর 
স�ান  করেব  না । তারা  িশ�পাঠ�  কািহিন  �তই  রেয়  �গেছ । 

● কিবতার  অন�  ভােগ  কিব  বেলেছন  সাধারণ   কম�জীবী  মানেুষর  কথা । যােদর  উপর  ভর 
িদেয়ই  সভ�তার  অ�গিত  হয় । তারা  কাজ  কের  �দেশ  �দেশ । িদন  রাত  গাঁথা  আেছ  তােদর 
কম�মখুর  পির�েম । কিব এেদর �দেখেছন মা�র পৃিথবী পােন তািকেয় । এেদর কাঁেধই 
থােক সভ�তার  ভার । এরাই বাহক । তাই এরা িচর অমর । �জ�ািত�েলােকর পেথ এরা 
অ�য় । এরা শহর �াম পথ ঘাট সব জায়গায় কাজ কের । এেদর কাজই এেদর ম� । তাই 
িদেয়ই মি�ত কের �তােল সব । 

● অসু� কিব যখন শাি�িনেকতেন �ফেরন তখন অেনক সাধারণ  মানষু  আসেতন তার 
�খাঁজ িনেত । তােদর নােম নয় , কােজর আ�িরকতায় কিব তােদর মেন �রেখিছেলন । 

★�� ……. কিবতা 
১ . ‘�জ�ািত�েলােকর  পেথ  �রখামা�  িচ�   রািখেব  না' । …….�কান  সমেয়র  �লখা  ও 

মলূ  কাব���   িক ? �জ�ািত�েলােকর  পেথ  কােদর  �রখামা�  থাকেব  না ? কিব 



�কন  একথা  বেলেছন ? এ�সে�  কিব  কােদর  কথা  বেলেছন , যারা  িচরকাল  রেয় 
যােব  ও  �কন ? 

২ . ★.ব�াকরণ ….  
# বানান  ��  কর … 

িবদ�ান , �তীেজাগীতা , উ�ান , আকাংখা , দাদশ 

# চিলেত   �লখ …. 

.কাগেজর  সংবাদদাতা  হইেলও , িনয়মানসুাের  তাহােক  সাংবািদকতা  কিরেত  �দিখ  নাই । 

# বাচ�  পিরবত� ন  কর … 

* �কাথায়  থাকা  হয় ?(কতৃ�  ),* �বড়ােত  যাব । (ভাব ),* পুিলশ  �চার  ধেরেছ । (কম� ) 
New format of class 11 syllabus, as per council given. 

80….. paper , 20…..project 

(80 marks divided  into two parts) 

 Sec A (language)…(total…40)  

 composition (15), comprehension (15), grammar (10) 

 ব�াকরণ .. বানান  ও  বাক�  �� , বাক�  পিরবত� ন (সরল , জ�ল , �যৗিগক ), 

বাচ�  পিরবত� ন (কতৃ�  , কম� , ভাব ), 

সাধু  চিলত ,বাগধারা (শনূ��ান   পূরণ ),এক  কথায়  �কাশ  (with option) 

Sec B (literature)..(total 40)  �কািন,  �ব�  ও  গ� , কিবতা  (সব  বই  �থেক  িতে�  কের 
option  থাকেব ।  এক�  ��  সব  বই  �থেক  িনেয়  �মাট  চারেট  উ�র each question 
10 marks)  
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