
Class 12  (Teacher..Dr Mrs Elora Roy) 

★আদাব ..  সমেরশ  বসু 

● ১৯৪৬  সােলর  িহ� ু মসুিলম  দা�া  কবিলত  শহর । ��  ঘাতক , শাসক  দেলর  অত�াচাের 
মানষু  হািরেয়েছ  িব�াস । এ  �হন  পিরি�িতেত  �নাংরা  ডা�িবন  এর  পােশ  �দখা  হয় 
নারায়ণগে�র  সুতাকেলর  িহ� ু মজরু  ও  সুবইডার  বিুড়গ�ার  নােয়র  মািঝর । 

● ‘আদাব ’ শ��র  অথ�  ‘অিভবাদন ’। গে�  ওই  দইু  ব�াি�  �কউ  কাউেক  অিভবাদন 
কেরিন । বরং  তারা  এেক  অপরেক  �থেম  সে�হ  কেরেছ । ধীের  ধীের  �বােঝ , তারা 
দজুেনই  একই  দঃুেখ  দখুী । পিরবার  �ছেড়  �ােণর  ভেয়  পািলেয়  এেলও  মন  পেড়  আেছ 
বািড়েতই । তারা  বেুঝ  �গেছ  এই  দা�ায়  দদুেলর  িকছু  �লাক  মরেব  মা� , �দেশর  িকছু 
বদল  হেব  না । 

● তাই  তারা  এেক  অপেরর  �িত  সমব�থী  হেয়  ওেঠ ।  ঈেদর  িদন  সামেন  তাই  মািঝ  বািড় 
যাওয়ার  জন�  উতলা । অেনক  িবপদ  কা�েয়  গ�  �শেষ  শাসক  দেলর  হােত  �াণ  হারায় 
মািঝ । আর  �সই  �বদনা  �বেজ  ওেঠ  িহ� ু  সুতাকেলর  মািঝর  মেন । 

● দ�ু  ধেম�র  সাধারণ   মানষু   তারা । রাজৈনিতক  জ�লতা   �বােঝ  না । এই  গে�  তােদর 
আেবগ  আর  উপলি�  একাকার  হেয়  �গেছ । ধেম�র  ঊেধ�  তারা  মানিবকতার  আদাব 
ভাবনায়  এেক  অপরেক  �শ�   কেরিছল । 

★★  �� ……… 

১ . ‘সম�  অ�লটার  �নশ  িন��তােক  কাঁিপেয়  দবুার  গেজ�   উঠল  অিফসােরর 
আে�য়া� ’।………. আেলাচ� গ��র ���াপট �লখ । এ �সে� গে�র �ধান দইু চির� 
ও তােদর সা�াৎ িবষেয় �লখ । গ� �শেষ এই উি�� িক �সে� ব�বহার  করা হেয়েছ 
ও গে�র  �শশগ উপলি�� িক �লখ । 

২ . ‘ আদাব' গ�� অবল�েন তৎকালীন িহ� ুমসুিলম স�ক�  ও মানিবক পিরচয় � বণ�না 
কর , এ �সে� নামকরণ �র যথাথ�তা িবচার কর । 

★ �কািন (chapter 14)… মিত ন�ী 
   মা�ােজর  িচপেক  জাতীয়   সাঁতার  �িতেযািগতায়  �কািন  একদম  একা । এতদরূ এেসও 

�কােনা ইেভে�ই নামেত পােরিন �স । িহয়া এেকর পর এক ইেভ�  িজেত 



চেল । মহারাে�র রমা �যািশর িজত অব�াহত ।  �শেষ �মেয়েদর চারেশা িমটার িরেলর 
আেগই  অিময়ার � �া� ধের । �শেষ �সই জায়গায় িহয়া আেস �কািন �ক ডাকেত । 
�কািনর অিভমান �বল হেয় ওেঠ । রাগ �দখােলও তার আসল লড়াই �স �দখায় 
জেল । রমা �যািশ �ক হািরেয় �মাণ কের পির�েমর �কােনা  িবক� �নই । ি�তীশ এেস 
�গেছ তখন । �� িশষ�ার ইে� পূরণ হয় । যাবতীয়  অপমান ও অবেহলার �যাগ� 
জবাব হেয় ওেঠ �কািনর সাফল� । 

★ �� …….. 

১ . ‘�কািন  তুিম  আনে�ার�ং' …… �ক ,  কােক , কখন  এই  কথা�িল  বেলিছল ?এর  জবাব  �ক 
িক  িদেয়িছল ?�শেষ  িক  ঘেটিছল , তা  �থেক  �তামার  িক  ভাবনা  হয় ? 

২ . ‘�কাথায়   িছলমু  জািনস , ওইখােন' । .. �ক , কােক  বেলিছল ?কখন  ও  �কন  বেল ? তার 
আেগ  িক  ঘেটিছল ?এই  গে�  ব�ার  ভূিমকা  আেলাচনা  কর । 

★  ব�াকরণ ….  

১ . বানান  ��  করঃ 

মমুসুু� , উ�ান , ��ষা , �নী ,  দাদশ 

২ . উপযু�   বাগধারা  �বেছ  শনূ��ান  পূরণ  করঃ 

(রা�র  দশা , কইমােছর  �াণ , মা�র  মানষু , হােতর  পাঁচ , শিনর  দিৃ� , �ঠাঁটকাটা ) 

● পিল  �যমন  __ , ওেক  সে�  িনেত  ভয়  হয় । 

● িবমল  আমার  দঃুসমেয়  পােশ  দাঁড়ােলা  না , ওর  �িত�িতটা  িছল  __। 

● রামবাবরু  মত  __ �ক  এতবড়  আঘাত  �দওয়া   �ক  হয়িন । 

● ঋজরু  এখন  __ চলেছ , পরী�া  খারাপ  হল  আবার  সােধর  �মাবাইল  টাও  হারােলা । 

● �পতৃকবািড়টাই  হল  __, এটােক  িবি�  করার  কথা  এখন  আর  �ভেবা  না । 
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