
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম 

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র 

পিতৃিুরুষের গল্প 

হারুন হাবীব  

লেখক িপরপিপতিঃ 

নামিঃ হারুন হািীি  

জন্ম তাণিখিঃ ১৯৪৮ সাল  

জন্মস্থানিঃ জামালপুি  

সাণহতযকমমিঃ উপনযাস- ণিয়য াদ্ধা। শ্র াটগল্প- সমগ্র ১৯৭১। িিন্ধ- মুণি ুযদ্ধি ণনিমাণিত িিন্ধ, 

Blood and Brutality. 

শব্দার্থিঃ 

হানাদাি িাণহনী – অনযায়ভাযি আক্রম কািী িাণহনী। এখাযন পাণকস্তাণনযক শ্রিাঝাযনা হযয়য ।  

ণতণতক্ষা – সহনশীলতা 

সামণিক শাসন – সামণিক িাণহনী দ্বািা  খন িাযেি শাসন পণিিাণলত হয় তখন শ্রসই শাসনযক 

সামণিক শাসন িলা হয়।  

ণপতৃপুরুষ – ণপতা- ণপতামহ-িণপতামহ।  

িানান সতকমতািঃ 

ণপতৃপুরুষ,  ণিন, ণিশ্বণিদযালয়,  ুদ্ধ, হঠাৎ, শ্রজাগাড়, স্বাধীনতা, অধীি, আগ্রহ, শ্রকৌশল, ণিশ্বাস, 

িন্ধ, গভীি, উণনশ, শ্রেব্রুয়াণি, খাণনকক্ষ , গল্প, অতীত, জাহাঙ্গীিনগি, গমু্বজ, মুণি ুদ্ধ, তরু , 

ণশকাি, শ্রগাষ্ঠী, ণতণতক্ষা, তযাগ, সৃ্মণতযসৌধ, ণিরুদ্ধ, হতযা, েদ্ধা, িােীয়, দাাঁণড়যয়। 

 



  

ণক ু িযাখযািঃ 

#  “িাঘা িাঙাণলিা এিাি  ুদ্ধ কিযি, িািা। স্বাধীনতা এিাি আসযিই”।  

- কাজল মামাযক তাি িািা  ুযদ্ধি সময় ণমণটাং, ণমণ ল কিযত মানা কিায় ণতণন এই কথা 

িযলণ যলন। কাি  ণতণন িুযঝণ যলন শ্র , িাঙাণলিা িাযঘি মযতা সাহসী। আি তাযদি এই সাংগ্রাম 

ও সাহণসকতাি পথ ধযিই স্বাধীনতা আসযি এই শ্রদযশ।  

#  “ ুদ্ধ আি মুণি ুযদ্ধি মযধয অযনক তোৎ”।  

-  ুদ্ধ আি মুণি ুদ্ধ শব্দ দুইণট কা াকাণ  হযলও এযদি মযধয অযনক পাথমকয আয ।  ুদ্ধ হয় এক 

শ্রদযশি সাযথ আি এক শ্রদযশি। তাযদি মযধয শ্রলাভ লালসা থাযক। ণকন্তু মুণি ুদ্ধ হয় স্বাধীনতাি 

জনয।  জাণত ণহযসযি ণনযজযদি অণস্তত্বযক ণটণকযয় িাখাি জনয। অযনযি অনযায় অতযািাি শ্রথযক 

মুি হিাি জনয।  

#  “যসইসি িযিি সৃ্মণতযক ভণিষযযতি িাংশধিযদি জনয ধযি িাখযত ণগযয়ই শ্রদযশ এই শণহদ 

ণমনাযিি মযতা সৃ্মণতযসৌধ গযড় উযঠয ”।  

- অতীযত আমাযদি িীি শ্রদশযিণমকিা শ্রদযশি জনয আমাযদি জনয শ্র  তযাগ কযিয ন, শ্র  

সাহণসকতাি পণিিয় ণদযয়য ন শ্রসই ঘটনাগুযলাযক মযন িাখাি জনয ও পিিতমী িজযন্মি কায  

তুযল ধিাি জনয আমাযদি শ্রদযশ শহীদ ণমনাি সহ আযিা অযনক সৃ্মণতযসৌধ ততণি কিা হযয়য ।  

#  “ওিা আমাযদি ণপতৃপুরুষ – ওযদি আমিা ণিিণদন মযন িাখি – েদ্ধা কিি”।  

- ১৯৫২ সাযলি ভাষাশণহদযদি শ্রক ণপতৃপুরুষ িযলয । কাি  তাাঁিা িাাংলা মাযয়ি মুযখি 

ভাষা িক্ষা কিাি জনয ণনযজযদি িুযকি তাজা িি শ্রেযল শ্রদয়। তািাই িথম শ্রদযশি জনয 

িা  ণদযয় শণহদ হন। তাযদি িযিি ণিণনমযয় িাঙাণলিা শ্রপযয়য  িাাংলা ভাষায় কথা িলাি 

স্বাধীনতা। পিিতমীযত মুণি ুযদ্ধি জনয সাংগ্রাম কিাি শণিও িাঙাণলিা শ্রপযয়ণ ল এই 

ভাষাশণহদযদি শ্রিতনা শ্রথযক। তাই ভাষাশণহদিা আমাযদি ণপতৃপুরুষ।  

#  “পুিযনা ণদযনি ওপযিই শ্রতা িতমমাযনি ণদন-িাত গযড় ওযঠ”। 

-  া ণক ু আযগ ঘযট ণগযয়য , পুিযনা হযয় ণগযয়য  তাযকই আমিা অতীত িণল। অতীতযক শ্রজযন 



  

ও অতীত শ্রথযক ণশক্ষা ণনযয়, অতীত অণভজ্ঞতাযক কাযজ লাণগযয়ই আমিা িতমমানযক সুন্দি কযি 

তুণল। অতীত ণভণিযত িতমমান গযড় ওযঠ। অতীত না থাকযল িতমমান থাকত না। 

#   িাস্তাটাি নাম সাতমসণজদ হওয়াি কাি   

- শ্রমাগল িাদশা জাহাঙ্গীযিি নাম অনুসাযি োকা শহযিি আযগি নাম ণ ল জাহাঙ্গীিনগি। শ্রসই 

সময় শ্রথযকই এই শহযিি ণিণভন্ন জায়গায় অযনক মসণজদ ততণি হযত থাযক। এই িাস্তাটা 

ণপলখানাি শ্রমাড় শ্রথযক শ্রমাহাম্মদপুি এযস সাতগমু্বজ মসণজদ প মন্ত শ্রঠযকয । তাই এই পুিযনা 

সাতগমু্বজ মসণজদ এি নাযম িাস্তাটাি নাম হযয়য  সাতমসণজদ শ্রিাড।  

জ্ঞানমূলক িশ্নিঃ  

১। কাজল মামা কত সাযল োকা ণিশ্বণিদযালযয় পড়যতন? 

২। অন্তু অধীি আগ্রযহ মামাি জনয অযপক্ষা কিয  শ্রকন? 

৩। অন্তু আি কাজল মামা শ্রকাথা শ্রথযক ণিক্সায় উঠল? 

৪। অন্তু ও কাজল মামা শণহদযদি উযিযশয কীভাযি েদ্ধা জানায়? 

৫। কাজল মামা শ্রকান হযল থাকযতন? 

৬। িাাংলাযদশটাযক শ্রগালাম কযও িাখযত শ্রিযয়ণ ল কািা? 

৭। শণহদ ণমনাি শ্রকান শণহদযদি সৃ্মণতি ণমনাি? 

৮। ণপতা-ণপতামহ-িণপতামহ িভৃণত পূিমপুরুষযদি কী িলা হয়? 

অনুধািনমূলক িশ্নিঃ 

১। কাজল মামা োকা শ্র যড় হঠাৎ গ্রাযম এযস হাণজি হযলন শ্রকন? 

২। “কত কাণহনী আয  িাঙাণল জাণতি” - িযাখযা কি। 



  

৩। “ওযদি গুণলি ণশকাি হযলা ওিাই িথম” - কথাণটি মাধযযম কাযদি কথা শ্রিাঝাযনা হযয়য ?    

িযাখযা কি। 

উিীপকণট শ্রদযখ ণনযিি িশ্নগুযলাি উিি দাওিঃ  

 

 

 

ক) োকা শহযিি পূিমনাম কী ণ ল?  

খ) িাঘা িাঙাণল িলযত কী শ্রিাঝাযনা হযয়য ?  

গ) উিীপযক ণপতৃপুরুযষি গযল্পি শ্রকান ণদকণট িকাশ শ্রপযয়য ?  

ঘ) উিীপকণট ণপতৃপুরুযষি গযল্পি আাংণশক ভািযক ধাি  কযি। - শ্রতামাি মতামত দাও। 

 

 

ণশক্ষক- 

শাহণিন সুলতানা শ্রমৌলী 


