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গদ্য:- ‘জীবনস্মৃতি’ - ঈশ্বরচন্দ্র তবদ্যাসাগর

গদ্দ্যর সারসংদ্েপঃউন্মাদগ্রস্ত স্বামী রামকান্তকক নিক়ে নিদযাসাগকরর মাতামহী গঙ্গাকদিী তাাঁর নিতা
নিদযািাগীশ মহাশক়ের আশ্রক়ে একস উঠকেি। তাাঁর সকঙ্গ নিে তাাঁর দুই কিযা যার মকযয এক কিযা হকেি নিদযাসাগকরর মাতা ভগিতী দদিী। গঙ্গাকদিীর নিতা
তাাঁর জামাতার ভাকো নিনকৎসার িকদািস্ত ককর নদকেি। নকন্তু নকিু কতই দকাকিা
উিকার

িা

হও়ো়ে

কিযা

গঙ্গাকদিী,

জামাতা

রামকান্ত

ও

তাাঁর

িাতনিকদর

ভরণকিাষকণর দান়েত্ব নিদযািাগীশ মহাশ়েকক নিকত হে। নতনিও খুি যত্ন ও দেকহর
সকঙ্গ তাাঁকদর ভরণকিাষণ করকত োগকেি। নিদযািাগীকশর িনরিার নিে একান্নিতী।
তাাঁর মৃতুযর ির সংসাকরর দান়েত্ব িড়ে তাাঁর দজযষ্ঠ িুত্র রাযাকমাহি নিদযাভূ ষকণর
ওির। রাযাকমাহিরা নিকেি িার ভাই। নতি ভাই তাাঁকদর উিাজজকির সিটাই িকড়া
ভাইক়ের হাকত তু কে নদকতি। রাযাকমাহি নিকেি সমদশী িযা়েিরা়েণ। তাাঁর মকযয
িক্ষিাত নিে িা। নতনি নিকজর দিকেকমক়েকদর মকতাই অিয ভাইকদর স্ত্রী, িুত্র, কিযা
ও দিাকিকদর স্বামী, িুত্র, কিযাকদর যত্ন রাখকতি।
সাযারণত দদখকত িাও়ো যা়ে একান্নিতী িনরিাকরর ভাইকদর মকযয দিনশনদি নমে
থাকক িা, ভাইকদর মকযয ঝগড়া হক়ে তারা আোদা হক়ে যা়ে। নকন্তু রাযাকমাহি ও
তাাঁর ভাইকদর মকযয ভাকোিাসা ও মািনসকতা়ে তাাঁরা সমাি নিে। তাই দকাকিা
মািুষ তাাঁকদর মকযয কখকিা ঝগড়া দদকখনি। দিাকিরাও তাকদর স্বামী, িুত্র, কিযা
নিক়ে

সুখ

ও

সমাদকর

রাযাকমাহকির

িনরিাকরর

সকঙ্গ
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থাকত।

এই

িনরিাকরর প্রযাি যমজ হে অনতনথকসিা। নিদযাসাগর তাাঁর জীিি স্মৃনতকত এই
িনরিাকরর আদকশজর কথা নিকশষভাকি উকেখ ককরকিি।

১)

অর্থ লেখ:- যকথানিত, অিযানরত, সিরাির, সমাদকর।

২)

বাক্য রচনা ক্র:- সিরাির, প্রতযক্ষ, স্বচ্ছকদ, উিাজজি।

৩)

সতি তবদ্েদ্ ক্র:- যকথানিত, সমাদকর, মাতু োে়ে, প্রতযক্ষ।

৪)

বিনী লর্দ্ক্ সঠিক্ শব্দটি লবদ্ে তনদ়্ে পুনরা়ে লেদ্খাঃ

ক) গঙ্গা দদিী নিদযাসাগকরর (যাত্রীমা / নিতামহী / মাতামহী)।
খ) নিদযািাগীশ মহাশক়ের জামাতা হকেি(রামকান্ত / উমাকান্ত / শযামাকান্ত)।
৫)

বিনী লর্দ্ক্ সঠিক্ শব্দটি লবদ্ে তনদ়্ে শূনযস্থান পূরণ ক্দ্রাঃ-

ক) জামাতা এই জীিকি ________ (সুস্থ / প্রকৃ নতস্থ / আত্মস্থ)হকত িারকিি িা।
খ) িানর সকহাদর ________ (সারা জীিি / মাকঝমকযয / একসম়ে) একান্নিতী
নিকেি।
৬)

তনদ্চর প্রশ্নগুতের এক্টি বাদ্ক্য উত্তর লেদ্খাঃ-

ক) গঙ্গাকদিীর কিযার িাম নক?
খ) গঙ্গাকদিীর স্বামীর নক হক়েনিে?
গ) নিদযািাগীকশর দজযষ্ঠ িুকত্রর িাম নক?
ঘ) ভাইরা উিাজজকির অথজ কাকক নদকতি?
৭)

তনদ্চর প্রশ্নগুতের সংতেপ্ত উত্তর লেখঃ-

ক) "ভগিতীকক েই়ো নিতা নিদযািাগীশ মহাশক়ের আশ্রক়ে আকসি" – গঙ্গাকদিীর
নিতার আশ্রক়ে আসার কারণ নক? দকি তাাঁকদর দসখািই দথকক দযকত হে?
খ) "আনম স্বিকক্ষ প্রতযক্ষ ককরনি"- দক, কী প্রতযক্ষ ককরকিি?

