
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম 

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র 

অলকু্ষণে জুণ ো  

হোরুন হোবীব  

ললকচোর শীট  

 োররখঃ ১৩/০৮/২০২০  

ললখক পরররচর ঃ 

নোমঃ শ্রমাহাম্মদ নাণির আলী।   

জন্ম তাণরখিঃ ১০ই জানুয়াণর, ১৯১০ িাল।   

জন্মস্থানিঃ ঢাকা শ্রজলার ণিক্রমপুররর ধাইদা গ্রাম।  

ছদ্মনামিঃ িাগিান।   

িাণহতযকমমিঃ মণ কণ কা, শাণহ ণদরনর কাণহনী, শ্রছাটরদর ওমর ফারুক, আকাশ যারা কররলা জয়, 

আলী িািা, ইতালীর জনক গযাণরিণি, িীরিরলর শ্রখাশগল্প, িাত পাাঁচ গল্প, শ্রিাকা িকাই, 

শ্রযাগারযাগ, শ্রলিু মামার িপ্তকাণ্ড ইতযাণদ।  

পুরস্কারিঃ ১৯৬৭ িারল িাাংলা একারেমী পুরস্কার।  

মৃতুযিঃ ৩০রশ জানুয়াণর, ১৯৭৫ িাল।  

শব্দোর্থঃ 

িই শ্রেরক পড়রি। 

িানান িতকমতািঃ 

চমৎকার, ধনী, হঠাৎ, িযয়, নাগরাই, ণজরেণগ, িন্ধান, পরমায়ু, ণিখযাত, দুর্মাগয, চমৎকার, 

তৎক্ষ াৎ, হাম্মাম, িিমস্ব, অগতযা।  



  

ণকছু িযাখযািঃ 

#  “এ অলকু্ষর  জুরতার কারর  আমার যা ণকছু দুরর্মাগ ঘরটরছ, তা শুরন ইন্সাফ করুন”।  

- আলী আবু অণনক ধনী হওয়ো সণেও রনণজর ল েঁড়ো জুণ ো লজোড়ো বদলোণ ো নো। রকন্তু একবোর 

এই জুণ ো রনণয়  োর এক বনু্ধর সোণর্ ভুল লবোঝোবুরঝ হয়। আর  োপর লর্ণকই শুরু হয় এই জু  

লজোড়ো রনণয়  োর জীবণন রবপরি। লস রবরভন্নভোণব এই জুণ ো লজোড়োর হো  লর্ণক মুরি লপণ  

চোইণলও লসগুণলো বোরবোর  োর কোণ  রিণর আসণ  র্োণক ও আলী আবু বোর বোর রবপণদ পড়ণ  

র্োণক ও ক্ষর র সমু্মখীন হণ  র্োণক।  োই লস অবণশণে এই জুণ োণজোড়ো রনণয় কোরজর দরবোণর 

লেণয় জুণ োর রবরুণে নোরলশ কণর।  

#  “আমার িনু্ধ ওমরররই এ কাজ। শ্রি-ই নতুন জুরতারজাড়া ণকরন আমারক উপহার ণদরয় 

শ্রগরছ”।  

- আলী আবু একরদন শহণরর হোম্মোণম ল োসল করণ  র ণয়  োর বনু্ধ ওমর রবন সরদর সোণর্ লদখো 

হয়। ওমর  োণক পুরণনো জুণ ো পররব থন কণর ন ুন জুণ ো রকনণ  বণল চণল েোয়। এরদণক আলী 

আবু ল োসল লশণে রিণর এণস লদণখ  োর লসই পুরণনো জুণ োর পররবণ থ লসখোণন একটই ন ুন 

সুন্দর জুণ ো।  োও আবোর  োর রনণজর মোণপর।  খন লস ভোণব লে, জুণ োণজোড়ো মণন হয় বনু্ধ 

ওমর  োণক উপহোর রদণয় ল ণ ।  োই লস ন ুন জুণ ো পণর লসখোন লর্ণক চণল েোয়। রকন্তু 

আসণল জুণ োণজোড়ো র ণলো আসণল শহণরর কোরজর। আলী আবুর জুণ োজড়ো পোণয়র ধোক্কোয় দূণর 

সণর র ণয়র ণলো। 

#  “িাগদারদর মুণচরাও তারক ণচরন শ্রফরলরছ”। 

- বো দোদ শহণর আলী আবু আমু্মরী নোণমর একজন ধনী ললোক বোস করণ ো।  ণব  োর 

জোমো কোপড় লদণখ সহণজ লকউ বুঝণ  পোরণব নো লে লস আসণল অণনক ধনী।  োর 

একণজোড়ো অণনক পুরণনো নো রোই জুণ ো র ণলো। লেটো লদণখ শহণরর বুণড়ো লর্ণক রশশুরো 

পেথন্ত হোসোহোরস করণ ো। আলী আবুর জুণ োর লকোর্োও একটু িুণটো হণলই লস মুরচর কোণ  

চণল লে । বো দোণদর সব মুরচরোও  োণক এই কোরণে রচণন লিণলণ ।  োণক লদখণলই 

 োরো এই জুণ ো বোদ রদণয় ন ুন জুণ ো রকনণ  বলণ ো। কোরে ঐ জুণ োয় আর  োরল 

লো োণনোর জোয় ো র ণলো নো।  



  

জ্ঞানমূলক প্রশ্নিঃ  

১। আলী আিু আমু্মরী িাি করত শ্রকান শহরর ? 

২। আলী আিু আমু্মরীর পারয়র জুরতার নাম কী ? 

৩। আতররর ণশণশগুরলার দাম কত ? 

৪। আলী আিু আমু্মরীর িনু্ধর নাম কী ? 

৫। আলীর র্ারী জুরতার ঘারয় শ্রছরলণটর কী হরলা ? 

৬। আিুর দুর্মাল ের কোরে কী র ণলো? 

৭। আিুর দুর্মারগযর কো শুরন কাণজ কী করল ? 

৮। আলী আবু শ্রগালাপ জরলর ণশণশগুরলা শ্রকাোয় শ্রররখণছল ? 

৯। কাণজ শ্রকমন শ্রলাক ণছল ? 

১০। আিুরক শ্রমাট কত ণদনার জণরমানো ণদরত হল ? 

মূল পাঠযিই এর ‘অলকু্ষণে জুণ ো’  ণের িমূ্প ম িৃজনশীল প্ররশ্নর উত্তর ণলখরি। 

 

 

রশক্ষক-  

শাহণরন িুলতানা শ্রমৌলী 


