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Abstract
The present paper is a linguistic analysis of the simple past tense (sādhāraņ atīt) according to the
traditional nomenclature) in Bengali. The study of tense forms in traditional Bengali grammar has
mainly been confined to the morphological level. The semantic significance of different tense forms
has never been studied in a systematic way. There is a great discrepancy in the tense system as has
been defined in traditional Bengali grammar and as it functions in real life. We have chosen one
tense form viz. simple past (sādhāraņ atīt) to highlight this discrepancy. In this study we have
illustrated various uses of this tense form which have been completely ignored by traditional
grammarians. Having demonstrated the different past and non-past use of this verb form, we have
established that the unifying factor is the aspectual nature of this tense form. We have highlighted
the importance of aspect of verb, the study of which had not been taken up by the traditional
grammar.
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প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ ক্রিয়ায ওাণরয াঅণরাঘনা ভূরত রূতণেয স্তণয ীভাফদ্ধ। াঅথথস্তণয ক্রফক্রবন্ন ওাররূণয ফণথনায়
াণনওভয় াম্পূণথতা রক্ষ্য ওযা মায়। ফহুণক্ষ্ণে ভূরত প্রাথক্রভও প্রণয়াকক্রিয ( primary usage) প্রক্রত াঅণরাওাত ওযা
ণয়ণঙ। ফাস্তফ চীফণন াঅভযা এাআফ ক্রিয়ারূণয ফযফাণযয াঅয াণনও দৃষ্টান্ত াাআ— ফযাওযণণ মা ানুক্ত থথণও থকণঙ।
প্রাথক্রভও প্রণয়াণকয থক্ষ্েক্রি ফভয় ুস্পষ্টরূণ ক্রঘক্রিত য় ক্রন। থওান ওাররূণয প্রণয়াণকয ক্রও তথ প্রণমাচয তা
াণনওণক্ষ্ণে াঅয ক্রফস্তাক্রযতবাণফ ক্রনণদথ ওযা প্রণয়াচন। এাআ ক্রনফণে াঅভযা াঅণরাঘনায চনয থফণঙ ক্রনণয়ক্রঙ এওক্রি
ওাররূ: াধাযণ ফা ক্রনতয াতীত।
ক্রফণেলণদ্ধক্রত 0 প্রথণভ াঅভযা থদণঔ থনফ প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ াধাযণ াতীণতয ক্রও ফণথনা থদয়া ণয়ণঙ। াঅভাণদয
থদঔণত ণফ এাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয ক্রও তথ াঅণযা ওযা ণয়ণঙ। াঅভযা এাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয ক্রফক্রবন্ন নভুনাফাওয
াংগ্র ওণযক্রঙ। াঅভযা থদঔফ ফযাওযণণ াধাযণ াতীণতয ফণথনায ণে ফাস্তফ চীফণন তায প্রণয়াক ফণক্ষ্ণে েক্রতূণথ ক্রওনা।
ােক্রত থাওণর াঅভযা তায ক্রফণেলণ ওযফ । াঅভযা থদঔায থঘষ্টা ওযফ থম প্রথাকত বফয়াওযণণদয ফক্তণফযয কবীযতয াণেয
ভধয ক্রদণয় াঅাত ােক্রতূণথ প্রণয়াণকয ফযাঔযা ওযা মায় ক্রওনা—াথথাৎ ফযাওযণণ ফক্রণথত প্রাথক্রভও প্রণয়াণকয ণে থওান
থমাকূণেয ক্রবক্রিণত াআ াঅাত ােক্রতূণথ প্রণয়াকণও থকৌণ (secondary) ফা ম্প্রাক্রযত (extended) প্রণয়াক ফণর
ক্রঘক্রিত ওযা মায় ক্রওনা। থাআণে াঅভাণদয ক্রফঘামথ বফয়াওযণণদয দ্বাযা াঅণযাক্রত ফ তথ াক্রযামথ ক্রওনা, নূতন থওান তথ
াংণমাচন ওযা াঅফযও ক্রওনা। বফয়াওযণণদয ফণথনা মথাণরাঘনা ওণয মক্রদ থওান াস্পষ্টতা ফা াম্পূণথতা থঘাণঔ ণে
তাণর াঅভযা স্পষ্টতয ফযাঔযা ক্রদণয় থাআ ূনযস্থান ূযণ ওযফ।
প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ াধাযণ ফা ক্রনতয াতীত0
াঅভযা াঅণরাঘনায ূোত ওযফ ুনীক্রতওুভায ঘণটাাধযায় প্রদি াংজ্ঞা  উদাযণ ক্রদণয়।
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থকৌতভ ওুভায নাক

থম খিনা থওান াক্রনক্রদথষ্ট াতীত ওাণর াআয়াণঙ, তাায চনয এাআ ‚-াআর‛- প্রতযয়-মুক্ত াধাযণ াতীত প্রমুক্ত য়।
এাআ াতীণতয এওিী ুযাতন নাভ ‚াদযতনী‛। উদাযণ, মথা— ‚যাভ ফনকভন ওক্রযণরন 1 াচুনথ তঔন যোন
ওক্রযণরন 1 াঅণরক্সান্দয াযয-ম্রাি দাযয়ফহুু্লণও মুণদ্ধ যাক্রচত ওক্রযণরন‛। থওান খিনায াে ফা ম্পূণথ
াআয়া মায়ায ওথা এাআ াতীত প্রওা ওণয ফক্ররয়া, াআাংণযচীয Historical Past–এয ানুওযণণ, ফাোরাণত
াআাণও ‚ঐক্রতাক্রও াতীত‛– ফরা য়। ওঔন–ওঔন ক্রনতয-াতীত ক্রিয়া, ‘ এাআভাে খক্রির ’ এাআ বাফ প্রওা
ওণয। ১
এাআ ওারণও াআাংযাক্রচয Simple Past ওাররূণয প্রক্রতরূ ফণর ক্রঘক্রিত ওযা ণয়ণঙ।২
এাআ াংজ্ঞাক্রিণও ক্রতনক্রি মথাণয় ক্রফণেলণ ওযা থমণত াণয : ও) ওারকত াফস্থান ঔ) ওারকত দূযত্ব ক) প্রওাযকত বফক্রষ্টয।
ও) ওারকত াফস্থান : াতীত, ফতথভান বক্রফলযৎ—ওাণরয এাআ ক্রেস্তযীয় ক্রফবাচণনয থওান ুস্পষ্ট ফযাঔযা প্রথাকত ফাাংরা
ফযাওযণণ ায়া মায় না। াঅধুক্রনও ফযাওযণণয দৃক্রষ্টণওাণ থথণও ফরা মায় ক্রিয়ায ওাররূ (tense form) ক্রফফৃক্রতভুণূ তথয
(moment of speech) ক্রযণপ্রক্রক্ষ্ণত খিনায াফস্থান ক্রনণদথ ওণয। ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূফথফতথী, ভওারীন  যফতথী ফথণও
মথািণভ াতীত, ফতথভান  বক্রফলযৎ রূণ ক্রঘক্রিত ওযা য়। াঅভাণদয াঅণরাঘয ওাররূণয এাআ াংজ্ঞা ানুাণয ক্রিয়ায
ানুষ্ঠানভুূতথ (moment of action) ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ ণত ণফ, ক্রফফৃক্রতভুূণতথ ফা তায ণয ণফ না।
ঔ) ওারকত দূযত্ব : ক্রিয়ায ানুষ্ঠানভুূতথ ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ ফা ণয ণর প্রশ্ন াঅণ াংক্রেষ্ট ওাররূ দুক্রি ভুূণতথয ওারকত
দূযত্ব ম্বণে থওান ক্রনণদথ ক্রদণে ক্রওনা। ূণফথাক্ত াংজ্ঞা ানুাণয াধাযণ াতীত উক্ত দুাআ ভুূণতথয ভণধয ক্রনক্রদথষ্টবাণফ থওান
াআক্রেত থদয় না। এাআ ওাররূণয দ্বাযা ক্রঘক্রিত খিনায ানুষ্ঠানভুূণতথয াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথয াক্রত ক্রনওণি ণত াণয, াঅফায
ফহুদূণয ণত াণয। াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণকয চনয ওারকত দূযণত্বয থওান তথ থনাআ।
ক) প্রওাযকত বফক্রষ্টয : প্রথাকত ফযাওযণণয াংজ্ঞা ানুাণয াধাযণ াতীত ম্পূণথ ভাপ্ত এওও খিনা ক্রনণদথ ওণয। এক্রি এাআ
ক্রিয়ারূণয প্রওাযকত বফক্রষ্টয।
ক্রিয়ায “প্রওায‛ প্রেক্রি প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ ম্পূণথ ানাণরাক্রঘত। ক্রফক্রবন্ন ভাক্রওা ক্রিয়ারূণয থেক্রণক্রফনযা ওযা
য় ক্রিয়ায ওারকত াফস্থান ানুাণয। ক্রওন্তু প্রাথক্রভও াণোআ থদঔা মায় ক্রফক্রবন্ন ক্রিয়ারূ থওফরভাে ওারকত াফস্থানাআ ক্রনণদথ
ওণয না, তায াক্রতক্রযক্ত থওান বফক্রণষ্টযয াআক্রেত থদয়। থমভন খিনাক্রি ভাপ্ত না াভাপ্ত, এওও না থৌনাঃণৌক্রনও াআতযাক্রদ।
াঅভযা থদক্রঔ এাআ ভস্ত বফক্রণষ্টযয ক্রবক্রিণতাআ াতীত, ফতথভান  বক্রফলযৎ এাআ ক্রতন থেক্রণয াবযন্তণয উণেক্রণক্রফনযা ওযা য়।
থমভন খিভান াতীত, খিভান ফতথভান এফাং খিভান বক্রফলযৎ ফা াআাংযাক্রচয past continuous, present continuous,
future continuous ক্রবন্ন ক্রবন্ন ওারণেক্রণয ান্তবুথক্ত ণর এণদয ভণধয এওিা ঐওয থদঔা মায় : প্রণতযওক্রি ক্রিয়ারূাআ থওান
ভুূণতথ াভাপ্ত খিনা ক্রনণদথ ওযণঙ। এওাআ ঐওয থদঔা মায় ুযাখক্রিত াতীত, ুযাখক্রিত ফতথভান, ুযাখক্রিত বক্রফলযৎ ফা past
perfect, present perfect, future perfect এাআ ক্রিয়ারূগুক্ররয ভণধয। এাআ ফ উণেক্রণক্রফনযাণয ূে প্রথাকত
ফযাওযণণ ক্রনণদথ ওযা য় ক্রন। এাআ ঐণওযয ক্রবক্রিণওাআ াঅধুক্রনও ফযাওযণণ Aspect ফণর াক্রবক্রত ওযা ণয়ণঙ। Aspect
এয াঅণরাঘনা াঅধুক্রনও াআাংযাক্রচ ফযাওযণগ্রণে স্থান থণয়ণঙ ক্রওন্তু াঅণযা ণয ৃষ্ট তায ফাাংরা প্রক্রতরূ ‚প্রওায‛-এয ণে
াধাযণ ক্রক্রক্ষ্ত ফাগারীয ক্রযঘয় থনাআ। মায ফযাওযণণয প্রথভ াে াঅণঙ তাাঁয ‚ক্রিয়ায ওার‛ ম্বে ধাযণা াঅণঙ ক্রওন্তু
‚ক্রিয়ায প্রওায‛ ম্বণে এাআ ওথা ফরা মায় না। ফাাংরায় প্রওাক্রত াম্প্রক্রতওতভ ফযাওযণগ্রেগুক্ররণত প্রওাণযয াঅণরাঘনা
থদঔা মায় না। ক্রওন্তু াঅভাণদয এাআ ক্রনফণে থদঔা মাণফ াধাযণ াতীণতয াঅণরাঘনায় এাআ প্রওাণযয গুরুত্বাআ ফথাক্রধও।
এাআ Aspect ফা প্রওাণযয ফথচনস্বীওৃত াংজ্ঞা ায়া মায় না। ওাণরয ভত প্রওাণযয ফথচনগ্রায থেক্রণক্রফনযা থনাআ।
Progressive/ Non-progressive, Habitual/Non-habitual াআতযাক্রদ নানা থেক্রণওযণ ওযা ণয়ণঙ। াঅভযা থাআ
চক্রিরতায় প্রণফ ওযফ না। াঅভযা থফণঙ থনফ প্রওাণযয থতভন থেক্রণক্রফনযা মা াঅভাণদয ক্রফণেলণণয চনয মণথামুক্ত ণফ।
ফাাংরায ক্রিয়ারূণও াঅভাণদয াঅণরাঘনায চনয াঅভযা প্রধান দুক্রি থেক্রণণত ক্রফবক্ত ওযফ :
াভাক্রপ্তণদযাতও/ভাক্রপ্তণদযাতও। প্রথভ থেক্রণয ান্তবুথক্ত থাআফ ক্রিয়ারূ মাযা ক্রনণদথ ওণয এওক্রি ভুূণতথ াম্পূণথ ফা
াভাপ্ত এওও খিনা (খিভান াতীত , খিভান ফতথভান, খিভান বক্রফলযৎ) াথফা থওান ণফথ ুনযাফৃি খিনা, মায শুরু এফাং
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থল চানা মায় না ( ক্রনতযফৃি াতীত, াধাযণ ফতথভান )। ক্রদ্বতীয় থেক্রণয ান্তবুথক্ত থাআফ ক্রিয়ারূ মাযা ম্পূণথ ভাপ্ত খিনা
ক্রনণদথ ওণয। প্রথাকত ফযাওযণণ প্রদি াংজ্ঞা ানুাণয াঅভাণদয াঅণরাঘয াধাযণ াতীত এাআ থেক্রণয ান্তকথত। ক্রওন্তু
ুযাখক্রিত ওাররূগুক্রর (ুযাখক্রিত াতীত, ুযাখক্রিত ফতথভান, ুযাখক্রিত বক্রফলযৎ) ভাপ্ত খিনা ক্রনণদথ ওণয। ুতযাাং
থদঔণত ণফ ভাক্রপ্তণদযাতও াধাযণ াতীণতয স্বাতত্র্য য থওাথায়।
ুযাখক্রিত ক্রিয়ারূগুক্রর শুধুভাে ভাক্রপ্ত ক্রনণদথ ওণয না, থাআণে ক্রনণদথ ওণয ক্রনষ্পন্ন ক্রিয়ায পর—এওাআণে ক্রিয়া
(action াণথথ ) এফাং ক্রিয়া থথণও উদ্ভূত াফস্থা (resulting state)। মঔন ফরা ণে ‚থ এণণঙ‛ ফা ‚থ এণক্রঙর‛
তঔন থওফরভাে ‚াঅা‛ ক্রিয়া ম্পন্ন য়ায ওথায় ফরা ণে না থাআণে ক্রনণদথ ওযা ণে ক্রিয়াঞ্জাত াফস্থা— তায
‚উক্রস্থক্রত‛। থ উক্রস্থত—প্রথভ থক্ষ্ণে ফতথভান ভুূণতথ, ক্রদ্বতীয় থক্ষ্ণে থওান াতীত ভুূতথ। ানযক্রদণও াধাযণ থওফরভাে
ক্রিয়ায ভাক্রপ্ত ক্রনণদথ ওণয। ‚থ এর‛ ফরণর শুধুভাে ‚াঅা‛ ক্রিয়ায ানুষ্ঠান ক্রনণদথ ওযা য়, থওান ভুূণতথ উক্ত ফযক্রক্তয
উক্রস্থক্রতয প্রক্রত থওান াআক্রেত ওযা য় না। াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণক খিনা প্রতীয়ভান য় এওও াঔণ্ডরূণ 1 ওাণরয
াক্ষ্ণযঔায় খিনায রূায়ণ ণফ এওক্রি ক্রফন্দুয দ্বাযা। ভাক্রপ্তণদযাতও থেক্রণয াবযন্তণয াধাযণ াতীতণও াঔণ্ডতাণদযাতও
ফণর ক্রঘক্রিত ওযা মায়।
এাআ ওাররূণয ওারকত ফা প্রওাযকত তথ ক্রনণয় এমাফৎ প্রশ্ন থতারা য় ক্রন। ক্রওন্তু ক্রফফৃক্রতভুূতথ থথণও খিনায
ানুষ্ঠানভুূণতথয দূযণত্বয প্রণশ্ন ভতান্তয থদঔা মায়।
যফীন্দ্রনাথ এাআ ক্রিয়ারূণও ‚দয াতীত‛ রূণ াক্রবক্রত ওণযণঙন।৩ াংক্রেষ্ট যঘনাক্রি রূতেক্রবক্রিও, এাআ ক্রিয়ায াঅথথ
বফক্রষ্টয ক্রনণয় াঅণরাঘনা থনাআ। থওান উদাযণ থদয়া য় ক্রন। যফীন্দ্রনাথ ‚াধাযণ াতীত‛ নাভক্রিয ক্রযফণতথ ‚দয াতীত‛
নাভক্রি ফযফায ওণযণঙন—এয ভণধযাআ এাআ ওারকত দূযণত্বয প্রণশ্ন যফীন্দ্রনাণথয দৃক্রষ্টবেী প্রক্রতপক্ররত।।
ানযক্রদণও ক্রিভও াআাংযাক্রচবালী ফাাংরাবালায ক্রক্ষ্াথথীণদয উণেণয াঅভাণদয াঅণরাঘয ওাররূণয প্রণয়াণকয এাআ ফযাঔযা
ক্রদণয়ণঙন।৪
The primary uses of the Simple Past are :
a. Connected narrative to describe a series of action in past time
b. To express action which has taken place in the immediate past.

এাআ ক্রনফণে াঅভযা এাআ প্রণশ্নয ক্রনযন ওযফ।
াঅণরাঘনা 0 াঅভযা এাআ ক্রনফেক্রিণও ওণয়ওক্রি বাণক ক্রফবক্ত ওণযক্রঙ। থমণতু শুরুণতাআ াঅভযা থদণঔক্রঙ ওারকত দূযণত্বয প্রণশ্ন
ভতান্তয যণয়ণঙ তাাআ ফথপ্রথভ াঅভযা এাআ প্রণশ্নয ভীভাাংা ওযফ 0 াধাযণ াতীত ক্রও াক্রনক্রদথষ্ট াতীত না ক্রনওি াতীত?
এযয দুক্রি াাংণ াঅভযা াধাযণ াতীণতয ওারকত  বাফকত প্রণয়াণকয াঅণরাঘনা ওযফ। াঅভযা থদঔফ এাআ দুক্রি
প্রণয়াণকয ায দুক্রি তথ ফণক্ষ্ণে ূযণ ওযা ণয়ণঙ ক্রওনা। ওারকত প্রণয়াণকয াাংক্রি ক্রতনক্রি উমথাণয় ক্রফবক্ত। উণেঔয
উক্ত দুাআ াাংণ াঅণরাক্রঘত ওারকত  বাফকত প্রণয়াক ক্রওন্তু এওক্রি ক্রিয়ায থক্ষ্ণে প্রণমাচয নয়। থক্রি র ‚াঅছ্‛ ধাতু ফা ফরা
মায় এাআ ধাতুক্রনষ্পন্ন ফ ক্রিয়ারূ। ূণফথাক্ত ওারকত  বাফকত প্রণয়াণকয ক্রফণেলণণয য ক্রনফণেয এওক্রি াাংণ াআ
ফযক্রতিভী ক্রিয়ায থক্ষ্ণে াধাযণ াতীণতয ফযফায ক্রনণয় াঅভযা স্বতত্র্য  াঅণরাঘনা ওযফ।
াধাযণ াতীত : দয াতীত াথফা াক্রনক্রদষ্টথ াতীত ?
এাআ প্রণশ্নয ক্রনযন ওযণত ণর াঅভাণদয ক্রফণফঘনায় াঅনণত ণফ ফণথনীয় ক্রফলয়ফস্তুয ঘক্রযে। াঅভাণদয ফণথনীয় ক্রও এও
ফাণওয ক্রফফৃত থওান এওও খিনা াথফা এওাক্রধও ফাণওয কক্রেত থওান খিনাৃঙ্খর (chain of events) াথথাৎ এওক্রি
াঅঔযান?
প্রথভ থক্ষ্ণে দ্বযথথীনবাণফ ফরা ঘণর াধাযণ াতীত ‚দয াতীত‛ ক্রনণদথ ওণয। ফাণওয ক্রফফৃক্রতভুূতথ এফাং খিনায
ানুষ্ঠানভুূণতথয বনওিয ক্রনণদথও থওান ওারফাঘও ব্দ ফা ব্দফণেয উক্রস্থক্রতয প্রণয়াচন থনাআ 1 থওফরভাে ক্রিয়ায ওাররূণয
প্রণয়াণকাআ এাআ বনওিয ুস্পষ্ট ণয় ণে।
(১) ক্রফভর থফক্রেণয় থকর।
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(২) াঅক্রভ ক্রণনভািা থদঔরাভ।
(৩) থতাভায ক্রঘক্রে থরাভ।
(৪) প্রধানক্রক্ষ্ও দতযাক ওযণরন।
থম থওান ফেবালী স্বতাঃস্ফূতথ বালাণফাধ থথণও ফরণফন থম উক্ত খিনাগুক্রর ক্রফফৃক্রতভুূণতথয াফযফক্রত ূণফথ খণিণঙ। শুধুভাে
ক্রিয়ায ওাররূণয ফযফায থদণঔাআ এভন ক্রদ্ধাণন্ত াঅা ম্ভফ। এঔাণন ফরা দযওায এাআ ওারকত ফযফধাণনয ধাযণাক্রি
ম্পূণথবাণফ ফক্তাক্রনবথয1 এাআ দূযত্ব ক্রনক্রদথষ্ট থওান কাক্রণক্রতও ক্রযভা নয়। এাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয তাৎমথ এাআ নয় থম
াঅক্ষ্ক্রযও াণথথাআ ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ওণয়ও ভুূতথ াঅণক উক্রেক্রঔত খিনাক্রি খণিণঙ। ক্রফফৃক্রতভুূতথ  খিনায ানুষ্ঠানভুূণতথয ভধযফতথী
ফযফধান কাক্রণক্রতও ক্রাণফ মাাআ থাও না, ফক্তায দৃক্রষ্টণত তা াভানয। ফরা থমণত াণয
(৫) কতফঙযাআ থতা াঅভযা দাক্রচক্রথ রাং থকরাভ।
এাআ থক্ষ্ণে ফক্তায ওাণঙ এওফঙণযয ফযফধান ক্রওঙুাআ নয়। ফক্তায ক্রদও থথণও ওারকত বনওণিযয ানুবূক্রতণদযাতও ব্দ ফা
ব্দফণেয ণে াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক স্বেন্দ 1 থমভন 0 ‚ এাআভাে‛ ‚এক্ষ্ুক্রণ‛ ‚এওিু াঅণক‛ ণফ ভাে‛ াআতযাক্রদ।
উণযাক্ত উদাযণগুক্ররণত এাআ চাতীয় ব্দ ফা ব্দফে ানায়াণ াংণমাচন ওযা থমণত াণয।
(৫ও) এাআভাে / এক্ষ্ুক্রণ / এাআ এওিু াঅণক ক্রফভর থফক্রেণয় থকর।
(৬ও) এাআ ওণয়ওক্রদন াঅণক/ ক্রওঙুক্রদন াঅণক াঅক্রভ ক্রণনভািা থদঔরাভ।
(৭ও) এক্ষ্ুক্রণ / এাআ ণফ থতাভায ক্রঘক্রে থরাভ।
(৮ও) ভাে ওণয়ওক্রদন াঅণক প্রধানক্রক্ষ্ও দতযাক ওযণরন।
ানযক্রদণও ফক্তায ক্রদও থথণও ওারকত দূযণত্বয ানুবূক্রতণদযাতও ব্দ ফা ব্দফণেয ণে াধাযণ াতীণতয াফস্থান
ফযাওযণম্মত নয় 1 থমভন ‚াণনওক্রদন াঅণক‛ ‚ফহু াঅণক‛ ‚থাআ ওণফ‛। এাআ চাতীয় ব্দ ফা ব্দফে াংণমাচন ওযণর
ূণফথাক্ত উদাযণগুক্রর ফযাওযণকতবাণফ াশুদ্ধ ণফ।
(৫ঔ) * াণনওক্ষ্ণ াঅণক / থাআ ওঔন ক্রফভর থফক্রেণয় থকর।
(৬ঔ) * থাআ ওণফ াঅক্রভ ক্রণনভািা থদঔরাভ।
(৭ঔ) * াণনওক্রদন াঅণক থতাভায ক্রঘক্রে থরাভ।
(৮ঔ) * ফহুক্রদন াঅণক/ ফহুওার াঅণক / থাআ ওণফ প্রধানক্রক্ষ্ও দতযাক ওযণরন।
এফায াঅভযা ুনীক্রতওুভায ঘণটাাধযায়প্রদি ঐক্রতাক্রও াতীত ফা Historical past এয উদাযণফাওযগুক্রর মথাণরাঘনা
ওযফ। ূণফথাক্ত ফাওযগুক্ররয ফযাওযণকত শুদ্ধতা ক্রনণয় ক্রফতণওথয থওান াফওা থনাআ। ক্রওন্তু থম উণেয ফাওযগুক্ররয প্রণয়াক
খণিণঙ তায ক্রযণপ্রক্রক্ষ্ণত উক্রেক্রঔত ওাররূণয প্রণয়াক ক্রফদৃ রাণক। ফক্তায উণেয এওও থওান থৌযাক্রণও ফা ঐক্রতাক্রও
খিনায ক্রফফযণ থদয়া 1 াধাযণ াতীণতয ফযফায এাআ উণেণযয ণে েক্রতূণথ নয়। মুণদ্ধ াঅণরওচাণ্ডাণযয ওাণঙ
দাযয়ফহুু্ণলয যাচণয়য ক্রফফযণ ক্রদণত ক্রকণয় থম থওান ফেবালী ফরণফন :
(৯) াঅণরক্সান্দয াযয-ম্রাি দাযয়ফহুু্লণও মুণদ্ধ যাক্রচত ওণযন।
াথফা
(৯ও) াঅণরক্সান্দয াযয-ম্রাি দাযয়ফহুু্লণও মুণদ্ধ যাক্রচত ওণযক্রঙণরন।
এাআ থক্ষ্ণে াধাযণ ফতথভান াথফা ুযাখক্রিত াতীণতয প্রণয়াকাআ যীক্রতম্মত। ক্রঘযন্তন তযক্রনণদথও াধাযণ ফতথভাণনয
ফযফায এাআ ফযঞ্জনা ফন ওণয থম ানুক্রষ্ঠত খিনাক্রি ক্রঘযক্রদণনয চনয ক্ররক্রফদ্ধ ণয় যাআর। ানযক্রদণও খিনায াতীত ওাণর
াফস্থান ুস্পষ্টবাণফ ক্রনণদথ ওযা মক্রদ ফক্তায উণেয য় তঔন ুযাখক্রিত াতীণতয প্রণয়াক ণফ। াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক
এাআণক্ষ্ণে গ্রণণমাকয নয় থওননা তাণর াঅণরক্সান্দণযয ক্রনওি দাযয়ফহুু্ণলয এাআ যাচণয়য খিনাক্রি ােও ফা থোতায
দৃক্রষ্টণত াফযফক্রত ূণফথ ানুক্রষ্ঠত খিনারূণাআ প্রতীয়ভান ণফ। মক্রদ এাআ ঐক্রতাক্রও খিনাক্রিণও দয ানুক্রষ্ঠত খিনারূণ
উস্থান ওযাাআ ফক্তায উণেয য় তঔনাআ থওফর এাআ ওাররূণয প্রণয়াক ণফ। াধাযণবাণফ যফীন্দ্রনাণথয থনাণফর
ুযস্কাযপ্রাক্রপ্তয ক্রফফযণ এাআবাণফ থদয়া ণফ :
(১০) ১৯১৩ াণর যফীন্দ্রনাথ থনাণফর ুযস্কায ান / থণয়ক্রঙণরন।
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এঔাণন াধাযণ াতীণতয রূ ‚থণরন‛এয প্রণয়াক ফাঞ্ছনীয় নয়। ক্রওন্তু ধযা মাও ভারারায থনাণফর ুযস্কায প্রাক্রপ্তয
ওথা1 থমক্রদন ুযস্কায থখাক্রলত য় তায যক্রদন াংফাদ ণেয ক্রণযানাভ ণত াণয
(১১) াক্রন্তয চনয থনাণফর ুযস্কায থণরন ভারারা।
াঅভাণদয ফক্তণফযয মথাথথতায প্রভাণ ক্রভরণফ ক্রফক্রবন্ন প্রণশ্নািয প্রক্রতণমাক্রকতা ফা ওুযাআণচ াথফা ক্রশুক্রওণাযণদয উণেণ
যক্রঘত াধাযণজ্ঞাণনয গ্রণে । প্রক্রতক্রি থক্ষ্ণোআ এওও ঐক্রতাক্রও খিনা ক্রনণদথ ওযায চনয াধাযণ ফতথভান াথফা ুযাখক্রিত
াতীত এাআ দুাআ ওাররূণয থম থওান এওক্রিয ফযফায ওযা য়
(১২) থও থিক্ররণপান াঅক্রফষ্কায ওণযন / ওণযক্রঙণরন ? গ্রাাভ থফর।
(১৩) ফুদ্ধণদফ থওাথায় চন্মগ্রণ ওণযন / ওণযক্রঙণরন ? ওক্ররাফস্তুণত।
(১৪) লথফধথণনয যাচত্বওাণর থওান ক্রঘনা ক্রযব্রচও বাযণত াঅণন /এণক্রঙণরন ? ক্রউণয়ন াগ।
(১৫) থওান যাচওনযা থফৌদ্ধধভথ প্রঘায ওযণত ক্রাংর মান/ক্রকণয়ক্রঙণরন? ম্রাি াণাণওয ওনযা ঙ্ঘক্রভো।
(১৬) থওান ক্রল্পী ক্রনণচয ওান থওণি থপ্রক্রভওাণও উায থদন / ক্রদণয়ক্রঙণরন ? বযান কক।
(১৭) রাক্রয মুদ্ধ ওণফ য়/ ণয়ক্রঙর? ১৭৫৭ াণর।
এভন াচস্র উদাযণ থদয়া মায়, ক্রওন্তু প্রক্রতক্রি থক্ষ্ণোআ থদঔা মাণফ উক্রেক্রঔত ওাররূণয ক্রযফণতথ াধাযণ াতীত
ফযফায ওযণর ফাওযক্রি ফযাওযণকতবাণফ াশুদ্ধ না ণর াঅেষ্ট থানায়। থওান প্রণশ্নািয প্রক্রতণমাক্রকতায় থওউ ফরণফন না
াথফা থওান াধাযণ জ্ঞাণনয গ্রণে থরঔা থাওণফ না :
(১২ও) * থও থিক্ররণপান াঅক্রফষ্কায ওযণরন ? গ্রাাভ থফর থিক্ররণপান াঅক্রফষ্কায ওযণরন।
(১৩ও) * ফুদ্ধণদফ থওাথায় চন্মগ্রণ ওযণরন ? ফুদ্ধণদফ ওক্ররাফস্তুণত চন্মগ্রণ ওযণরন ।
(১৪ও) * লথফধথণনয যাচত্বওাণর থওান ক্রঘনা ক্রযব্রাচও বাযণত এণরন ? লথফধথণনয যাচত্বওাণর ক্রউণয়ন াগ বাযণত
এণরন।
(১৫ও) * থওান যাচওনযা থফৌদ্ধধভথ প্রঘায ওযণত ক্রাংর থকণরন ? ম্রাি াণাণওয ওনযা ঙ্ঘক্রভো থফৌদ্ধধভথ প্রঘায
ওযণত ক্রাংর থকণরন।
(১৬ও) * থওান ক্রল্পী ক্রনণচয ওান থওণি থপ্রক্রভওাণও উায ক্রদণরন ? বযান কক ক্রনণচয ওান থওণি থপ্রক্রভওাণও
উায ক্রদণরন ।
(১৬ও) * রাক্রয মুদ্ধ ওণফ র ? ১৭৫৭ াণর এাআ মুদ্ধ র ।
এভন াচস্র উদাযণ থদঔা থমণত াণয। ফাস্তফ চীফণন এওও ঐক্রতাক্রও খিনায চনয াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণকয
দৃষ্টান্ত থভণর না।
ক্ষ্ান্তণয ফণথনীয় ক্রফলয় মক্রদ এওও খিনায ক্রযফণতথ খিনািভ য়, তঔন ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ ক্রস্থত যয ানুক্রষ্ঠত ম্পূণথ
খিনাগুক্ররয প্রণতযওক্রিয চনয াধাযণ াতীণতয প্রণয়াকাআ যীক্রতম্মত। খিনাৃঙ্খণর(chain of events)য থক্ষ্ণে াধাযণ
াতীণতয প্রণয়াণকয ূণফথাক্রেক্রঔত তথগুক্ররয ভণধয ওারকত াফস্থান  প্রওাযকত বফক্রণষ্টযয তথদুক্রি ূযণ ওযাাআ মণথষ্ঠ।
ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ণে ওারকত বনওণিযয তথক্রি ূযণ ওযা াঅফযও নয়। তাাআ ুদূয াতীণত াফস্থান ণর খিনাফরীয
উস্থানায চনয থৌযাক্রণও ওাক্রক্রনণত ফা ঐক্রতাক্রও উনযাণ এাআ ওাররূণযাআ প্রণয়াক খণি।
থৌযাক্রণও ওাক্রক্রনণত াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণকয দৃষ্টান্ত :
(১৭) ার্জ্ুথন যানভীণ াঘরফৎ দণ্ডায়ভান াআয়া ব্রাহ্মণকণণয ওণথাওথন েফণ ওক্রযণরন । ানন্তয ফযপ্রদ
ভাণদফণও প্রণাভূর্ব্থও থাআ ওাম্মূথও প্রদক্রক্ষ্ণ ওক্রযণরন এফাং ওৃষ্ণণও ্মরযণ ওক্রযয়া যান গ্রণ ওক্রযণরন।
ক্রশুার, ুনীথ, যাণধয়, দুণমথযাধন, রয  াল্ব প্রবৃক্রত ধনুণর্ব্থদাযক নৃক্রাং ওর দৃঢ় প্রমণে থম ধনু চয
ওক্রযণত াণযন নাাআ, ার্জ্ুথন াফরীরািণভ ক্রনণভলভণধয থাআ যাণন চযা-থযাণূফথও াাঁঘক্রি য গ্রণ ওক্রযণরন 1
ণয ক্রঙদ্রদ্বাণয থাআ াক্রত ওষ্টণফাধয রক্ষ্য ক্রফদ্ধ  বূতণর াক্রতত ওক্রযণরন।ানন্তয ান্তযীণক্ষ্  বাভণধয ভান্
থওারার াআণত রাক্রকর।থদফতাযা ভণস্তাওক্রয ুষ্পফলথণ ওক্রযণত রাক্রকণরন ।৫
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ঐক্রতাক্রও উনযাণ াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণকয দৃষ্টান্ত :
(১৮) যেণচণফয ণে াঅচভীণয াঅওর্ব্ণযয ক্রভরন াআর । ক্রতাুে বনয ক্রভরাাআয়া ফথতভারায ভণধয থমঔাণন
ক্রতনক্রি থ থঔারা, থ ক্রদণও াঅক্রণরন। এাআ ক্রতনক্রি থ, ক্রকক্রযঙ্কি। এওক্রিয নাভ থদাফাক্রয1 াঅয এওক্রি দণয়রফাযা1
াঅয এওক্রি ূর্ব্ও
থ ক্রথত নয়ন। থদাফাক্রযণত থৌাঁক্রঙণর য, যেণচফ, াঅওর্ব্যণও ঐ ণথ ঞ্চা াচায বনয রাআয়া
াঅণক াঅণক মাাআণত ানুভক্রত ওক্রযয়া উদয়াকয নাণভ ক্রফঔযাত ণযাফযতীণয ক্রক্রফয াংস্থানূফথও স্বয়াং ক্রওক্রঞ্চৎ
ক্রফোভ রাণবয থঘষ্টা ওক্রযণরন।
াচাদা াঅওর্ব্য, াফথতয ণথ উদয়ুণয প্রণফ ওক্রযণত ঘক্ররণরন। চনপ্রাণী তাাঁায কক্রতণযাধ ওক্রযর না।
যাচপ্রাাদভারা, উফনণেণী, ণযাফয, তন্মধযস্থ উদ্বী ওর থদক্রঔণরন , ক্রওন্তু ভনুলয ভাে থদক্রঔণত াাআণরন না ।৬
(১৯) উদয়াক্রদতয ফক্রন্দবাণফ প্রতাাক্রদণতযয ম্মুণঔ াঅনীত াআণরন। প্রতাাক্রদতয তাাঁাণও ান্তাঃুণযয ওণক্ষ্ রাআয়া ক্রকয়া
দ্বায রুদ্ধ ওক্রযণরন। প্রতাাক্রদণতযয ওাণঙ াঅক্রণতাআ উদয়াক্রদণতযয যীয থমন ক্রক্রযয়া উক্রের , াক্রনফামথ খৃণায়
তাাঁায ফথযীণযয ভাাং থমন ওুক্রঞ্চত াআয়া াঅক্রর—ক্রতক্রন ক্রতায ভুণঔয ক্রদণও াঅয ঘাক্রণত াক্রযণরন না।
প্রতাাক্রদতয কম্ভীয স্বণয ওক্রণরন, "থওান্ াক্রস্ত থতাভায উমুক্ত? "উদয়াক্রদতয াক্রফঘক্ররত বাণফ ওক্রণরন, "াঅক্রন
মাা াঅণদ ওণযন।"প্রতাাক্রদতয ওক্রণরন, "তুক্রভ াঅভায এ যাণচযয থমাকয ন।’৭
াধাযণ াতীণতয এাআ প্রণয়াক শুধুভাে থৌযাক্রণও ফা ঐক্রতাক্রও ওাক্রক্রনয ভণধযাআ ীভাফদ্ধ নয়, াক্রণতযয ফথণক্ষ্ণে
ফধযণণয উনযাণ, ফে কণল্প, থঙাি কণল্প, এভনক্রও বদনক্রন্দন াংরাণ খিনািভ উস্থাণনয চনয াধাযণ াতীণতয
ফযফায য়। এাআ প্রণয়াক াধাযণবাণফ ফাাংরা কদযাক্রণতযযাআ যীক্রত—ান্তত প্রাও াঅধুক্রনও মুণক এাআ ওাররূণয প্রণয়াকাআ
প্রঘক্ররত যীক্রত ক্রঙর। াঅধুক্রনও াক্রণতয াফয ফহু ভয় এাআ থক্ষ্ণে াধাযণ াতীণতয ক্রযফণতথ াধাযণ ফতথভান প্রমুক্ত য়,
ক্রওন্তু থাআ প্রণয়াক াঅরঙ্কাক্রযও। াতীত খিনায চনয ফতথভান ওাণরয প্রণয়াক বরীকত (stylistic) বফক্রঘেয ৃক্রষ্টয চনয। ক্রওন্তু
খিনাফরীয াতীণত াফস্থান ুস্পষ্টবাণফ ক্রনণদথ ওযা মক্রদ উণেয য়, তঔন াধাযণ াতীতাআ ফযফহৃত ণফ।
থওফর ূণফথাক্ত উদাযণগুক্ররয ভত ুদূয াতীণত ানুক্রষ্ঠত খিনাফরীয উস্থানায চনযাআ নয়, ক্রনওি াতীণত াথথাৎ
ক্রফফৃক্রতভুূণতথয াফযফক্রত ূণফথ ানুক্রষ্ঠত এওও খিনায ভত খিনাফরী উস্থান ওযণত এাআ এওাআ ওাররূণয ফযফায য়।
থমভন :
(২০) তন এওিু াঅণক ফাক্রে ক্রপযর। ণে ণে এওিা থপান এর। দুাআ এও ক্রভক্রনি ওথা ফণর  তাোতাক্রে ওাকচে
গুক্রঙণয় ক্রনর । তাযযাআ াঅফায থফক্রেণয় থকর । মায়ায াঅণক ফণর থকর ক্রপযণত থদক্রয ণফ।
ুনীক্রতওুভায ঘণটাাধযায় প্রদি াধাযণ াতীণতয থম উদাযণফাওযগুক্রর ক্রদণয় াঅণরাঘনা শুরু ওণযক্রঙরাভ থাআ প্রণে
ক্রপণয াঅা মাও। াঅভযা ফণরক্রঙরাভ থম াআ এওও ফাওযগুক্ররণত াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক স্বেন্দ নয়। ক্রওন্তু াআ ক্রফক্রেন্ন
ফাওযগুক্ররণও থওান াঅঔযান ফা ওাক্রক্রনয ান্তবুথক্ত ওযণর াথথাৎ এওও খিনাণও খিনািণভ গ্রক্রথত ওযণর াআ ওাররূণয
প্রণয়াক থওানবাণফাআ াঅেষ্ট ভণন য় না। ‚যাভঘন্দ্র ফনকভন ওক্রযণরন‛ ফা ‚াচুনথ তঔন যোন ওক্রযণরন‛ ফাওযগুক্রর
যাভায়ণণয ফা ভাবাযণতয ওাক্রক্রনণত ম্পূণথ স্বাবাক্রফও থানাণফ। এওাআবাণফ মক্রদ াঅণরক্সান্দায  দাযয়ফহুু্ণলয মুণদ্ধয
ূণথাে ক্রফফযণণয ান্তকথত য়, তাণর ‚াঅণরক্সান্দয াযয-ম্রাি দাযয়ফহুু্লণও মুণদ্ধ যাক্রচত ওক্রযণরন‛ ফাওযক্রিণত
াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণক থওান ফাধা থাণও না।
এাআ াঅণরাঘনা থথণও াঅভযা এাআ ক্রদ্ধাণন্ত াঅণত াক্রয থম ওারকত দূযণত্বয প্রণশ্ন যফীন্দ্রনাথ  ক্রিভণওয ফক্তফযাআ
মথামথ। ‚ওঔন–ওঔন ক্রনতয-াতীত ক্রিয়া, ‘এাআভাে খক্রির’ এাআ বাফ প্রওা ওণয‛ ুনীক্রতওুভায ঘণটাাধযাণয়য এাআ
ফক্তফয াংণাধন ওণয ফরণত য় ওঔন এাআ ওাররূ ‚‘এাআভাে খক্রির’ এাআ বাফ প্রওা ওণয‛ তা ুক্রনক্রদথষ্ট। এাআ বাফ
প্রওাক্রত য় মঔন ক্রফক্রেন্নফাণওয এওও খিনা উস্থান ওযা য়— াধাযণ াতীত তঔন ক্রনণদথ ওণয যফীন্দ্রনাণথয ওথায়
‚দয াতীত‛ ফা ক্রিভণওয ওথায় “immediate past”। ানযক্রদণও ক্রিভও থমভন ফণরণঙন এাআ ওাররূ ফযফহৃত য়
খিনাাযম্পমথ ক্রনণদথ ওযণত— থাআ খিনাফরীয াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূতথ থথণও থম দূযণত্বাআ থাও না থওন।
াধাযণ ফতথভাণনয ক্রফওণল্প াধাযণ াতীত 0 ক্রনফণেয এাআ াাংণয উদাযণফাওযগুক্ররণত উস্থানায় বফক্রঘেযৃক্রষ্টয উণেণযাআ
াধাযণ াতীণতয ক্রফওল্প ফযফায। ক্রিয়ায ানুষ্ঠানণক্ষ্ে মঔন াতীত থথণও বক্রফলযৎ মথন্ত প্রাক্রযত, মক্রদ এভন য় থম
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থকৌতভ ওুভায নাক

উক্রেক্রঔত খিনাক্রি ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ খণিণঙ, ক্রফফৃক্রতভুূণতথ খিণত াণয এফাং তায ণয খিণফ তঔন াধাযণ ফতথভাণনয
প্রণয়াকাআ ফযাওযণম্মত। াআাংযাক্রচণত এণক্ষ্ণে Simple Present ফযফহৃত ণফ। তণফ াআাংযাক্রচণত থওফর এাআ এওক্রি
ওাররূাআ ফযফহৃত ণত াণয, ক্রওন্তু ফাাংরায় থওান থওান থক্ষ্ণে াোন্তয না খক্রিণয় াধাযণ ফতথভাণনয স্থাণন াধাযণ
াতীণতয ক্রফওল্প প্রণয়াক ম্ভফ।
(২১ ) াঅক্রভ াধাযণত ক্রিক্রব থদক্রঔ না, ঔুফ বাণরা থপ্রাগ্রাভ থাওণর এও াঅধক্রদন য়ণতা থদক্রঔ।
(২১ও) াঅক্রভ াধাযণত ক্রিক্রব থদক্রঔ না, ঔুফ বাণরা থপ্রাগ্রাভ থাওণর এও াঅধক্রদন য়ণতা থদঔরাভ।
(২২) াঅক্রভ থযাচ াাঁঘিায় ফাক্রে ক্রপক্রয। তাযয থওানক্রদন ক্রিক্রব থদক্রঔ, থওানক্রদন ক্রবক্রি থকভ থঔক্রর, থওানক্রদন য়ণতা
প্রক্রতণফীয ণে কল্প ওক্রয , থওানক্রদন য়ণতা ফা থফোণত থফণোাআ ।
(২২ও) াঅক্রভ থযাচ াাঁঘিায় ফাক্রে ক্রপক্রয। তাযয থওানক্রদন ক্রিক্রব থদঔরাভ, থওানক্রদন ক্রবক্রি থকভ থঔররাভ, থওানক্রদন
য়ণতা প্রক্রতণফীয ণে কল্প ওযরাভ , থওানক্রদন য়ণতা ফা থফোণত থফণোরাভ।
(২৩ ) ক্রফভর থওভন াক্রপ ওণয চানা াঅণঙ। াক্রপণ মায়, নাভ াআ ওণয, ঘা ঔায়, াক্রপণ ফেুণদয ণে কল্প ওণয,
ফাক্রে ঘণর াঅণ ।
(২৩ও) ক্রফভর থওভন াক্রপ ওণয চানা াঅণঙ। াক্রপণ থকর, নাভ াআ ওযর, ঘা থঔর, াক্রপণ ফেুণদয ণে কল্প
ওযর, ফাক্রে ঘণর এর ।
এওু–এওু (ও), ফাাআ– ফাাআ (ও), থতাআ–থতাআ (ও), এাআ থচােগুক্ররণত দুক্রি ফাণওয দুাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয
ওাযণণ খিনাগুক্ররয ানুষ্ঠানভুূতথ ম্বণে থওান ক্রবন্ন ধাযণায ৃক্রষ্ট য় না। প্রক্রতক্রি খিনায ানুষ্ঠানণক্ষ্োআ াতীত থথণও বক্রফলযৎ
মথন্ত প্রাক্রযত। থম ভস্ত ক্রিয়াণদয থক্ষ্ণে ক্রফওণল্প াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক খণিণঙ থঔাণন এওক্রি উদাযণ থথণও াঅয
এওক্রিয াথথওয উস্থাক্রত খিনাগুক্ররয ানুষ্ঠানাংঔযায়। এওু–এওু (ও), উদাযণগুক্ররণত ‚ক্রিক্রব থদঔা‛ এওক্রি ক্রফযর
ফযক্রতিভ। াযক্রদণও থতাআ–থতাআ (ও), উদাযণগুক্ররণত ‚াক্রপণ মায়া‛ ‚নাভ াআ ওযা‛ ‚ঘা ঔায়া‛ ‚কল্প ওযা‛
‚ফাক্রে ঘণর াঅা‛ খিনাগুক্রর প্রক্রতক্রদন ক্রনয়ক্রভতবাণফ খণি। ফাাআ– ফাাআ (ও) উদাযণণ খিনাগুক্ররয াফস্থান এাআ দুাআণয়য
ভাছাভাক্রছ—খিনাগুক্রর প্রক্রতক্রদন খণি না, াঅফায ক্রফযর ফযক্রতিভ নয়।
এাআভস্ত থক্ষ্ণে এওাআ ওারকত ফাস্তণফয চনয দুাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয তাৎমথ ানুধাফন ওযণত ণর প্রথণভ এাআ
ক্রফওল্প প্রণয়াণকয তথক্রি মথাণরাঘনা ওযা প্রণয়াচন। রক্ষ্ণীয় প্রক্রতক্রি থক্ষ্ণোআ প্রথভ খিনায চনয াধাযণ াতীণতয ক্রফওল্প
প্রণয়াক ম্ভফ নয়, থঔাণন শুধুভাে াধাযণ ফতথভাণনয ফযফাযাআ ম্ভফ। াধাযণ াতীণতয এাআ ক্রফওল্প প্রণয়াক খিণত াণয
যফতথী খিনা ফা খিনাফরীয থক্ষ্ণে। ক্রদ্বতীয়ত যফতথী এাআ খিনা ফা খিনাগুক্রর াধাযণ ফতথভাণনয দ্বাযা ক্রঘক্রিত প্রথভ খিনায
ণে ম্বেমুক্ত। এওু–এওু (ও) উদাযণণ ‚ক্রিক্রব না থদঔা‛ র ক্রনয়ভ, াঅয ‚ক্রিক্রব থদঔা‛ র থাআ ক্রনয়ণভয ফযক্রতিভ।
ফাাআ– ফাাআ (ও) উদাযণণ ক্রদ্বতীয় ফাণওয ফরা ণে প্রক্রতক্রদন ফক্তা ফাক্রে ক্রপণয ক্রও ওণয। এাআবাণফ উদাযণফাওযক্রিয ফযাঔযা
ওযা মায়—‚প্রক্রতক্রদন ফাক্রে ক্রপণয াঅক্রভ মা ওক্রয তা র 0 ক্রিক্রব থদঔা, ক্রবক্রি থকভ থঔরা, প্রক্রতণফীয ণে কল্প ওযা,
থফোণত থফোণনা। ‚প্রক্রতক্রদন াঅক্রভ ফাক্রে ক্রপণয মা ওক্রয‛—এণও ফরা থমণত াণয ‚াভক্রষ্টও খিনা‛ ফা macro-event ;
যফতথী ‚ক্রিক্রব থদঔা‛, ‚ক্রবক্রি থকভ থঔরা‛, ‚প্রক্রতণফীয ণে কল্প ওযা‛, ‚থফোণত থফোণনা‛ খিনাগুক্ররণও ফরা থমণত
াণয ‚ফযক্রষ্টও খিনা‛ ফা micro-event । যফতথী থতাআ–থতাআ (ও) উদাযণণ খিনাগুক্ররয ভণধয এাআ াভক্রষ্টও- ফযক্রষ্টও
ম্বে ক্রফদযভান। াভক্রষ্টও খিনা ‚ক্রফভণরয াক্রপ ওযা‛ 1 ফযক্রষ্টও খিনা তায ‚াক্রপণ মায়া‛ ‚নাভ াআ ওযা‛ ‚ঘা ঔায়া‛
‚কল্প ওযা‛ ‚ফাক্রে ঘণর াঅা‛। দুক্রি উদাযণণয ভণধয াথথওয এাআ থম থল উদাযণণ াধাযণ ফতথভাণনয দ্বাযা ক্রঘক্রিত প্রথভ
খিনাক্রিাআ াভক্রষ্টও খিনা। তায ূফথফতথী উদাযণক্রিণত াভক্রষ্টও খিনাক্রি ানুক্ত যণয়ণঙ। প্রথণভাক্ত খিনাক্রি থথণও াভক্রষ্টও
খিনাক্রি ানুভান ওণয থনয়া থমণত াণয।
এাআ ক্রতনক্রি উদাযণণ প্রথভ খিনাক্রিয চনয াধাযণ ফতথভাণনয ফযফাণযয ভাধযণভ ক্রিয়ায ানুষ্ঠানণক্ষ্েক্রি প্রস্তুত ণয়ণঙ।
এযয এাআ খিনায ণে ম্পৃক্ত খিনা ফা খিনাফরীয ওারকত াফস্থানক্রি াঅয উণেঔ না ওণয এওক্রি ক্রবন্ন প্রওাযকত বফক্রষ্টয
াঅণযা ওণয উস্থানায় বফক্রঘেয ৃক্রষ্ট ওযা ণয়ণঙ। াধাযণ ফতথভাণনয প্রতযাক্রত প্রণয়াণকয ক্রযফণতথ াধাযণ াতীণতয
াঅরঙ্কাক্রযও প্রণয়াণকয পণর ফাস্তণফ ফাযাংফায ানুক্রষ্ঠত খিনা থমন এওও খিনারূণ প্রতীয়ভান য়। থণলয উদাযণণ
প্রক্রতক্রদণনয ‚াক্রপণ মায়া‛ ‚নাভ াআ ওযা‛ ‚ঘা ঔায়া‛ ‚কল্প ওযা‛ ‚ফাক্রে ঘণর াঅা‛ থমন এওফাণয যয ওণয়ও
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ভুূণতথ ‚াক্রপণ মায়া‛ ‚নাভ াআ ওযা‛ ‚ঘা ঔায়া‛ ‚কল্প ওযা‛ ‚ফাক্রে ঘণর াঅা‛য় ক্রযণত য়—প্রক্রতক্রদণনয ক্রযফণতথ
এওফায যয ওণয়ও ভুূণতথ খিনাগুক্রর খণি থল ণয় মায়। এয পণর খিনাাযম্পণমথয াভক্রগ্রও ফণথনায ভণধয এওিা
দ্রুততায ঞ্চায য়। প্রথভ উদাযণণ উক্রেক্রঔত খিনাক্রি ক্রফযর ণর এওাক্রধওফায তা খণিণঙ এফাং খিায ম্ভাফনা াঅণঙ 1
এঔাণন এওাক্রধওাফায ানুক্রষ্ঠত খিনায এওও খিনায় ওল্প রূান্তয খিনায ফযক্রতিভী ঘক্রযেক্রি াঅণযা স্পষ্ট ওণয থতাণর।
াধাযণ াতীণতয এাআ ম্প্রাক্রযত প্রণয়াণকয ক্রবক্রি এাআ ক্রিয়ারূণয ওারকত বফক্রষ্টয নয়, তায প্রওাযকত বফক্রষ্টয।
ানতীত (non-past) খিনাণও াতীত খিনারূণ উস্থাণনয উণেণয নয়, ুনযাফৃি খিনাণও এওও াঔণ্ড খিনারূণ
উস্থাণনয রণক্ষ্যাআ াভাক্রপ্তণদযাতও ওাররূণয স্থাণন ভাক্রপ্তণদযাতও এাআ ওাররূণয ক্রফওল্প প্রণয়াক।
তাৎক্ষ্ক্রণও ফতথভানক্রনণদথও াধাযণ াতীত 0 ূফথফতথী াাংণয ভত এাআ াাংণয উদাযণগুক্ররণত াধাযণ াতীণতয
প্রণয়াণকয ওারকত তথক্রি স্পষ্টতাআ রক্রঙ্ঘত ণয়ণঙ। তণফ এঔাণন এওাক্রধওফায ানুক্রষ্ঠত খিনা নয়, এওও খিনা ক্রনণদথ ওযা
ণয়ণঙ। এঔাণন ক্রফফৃক্রতভুূতথ এফাং ক্রিয়ায ানুষ্ঠানভুূতথ াক্রবন্ন। এঔাণন াআাংযাক্রচণত simple present ফযফহৃত য়। এাআ
বূক্রভওাারনওাযী simple presentথও “instantaneous present” রূণ াক্রবক্রত ওযা ণয়ণঙ। প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ
এয থওান প্রক্রতরূ থনাআ 1 াঅভযা এাআণক্ষ্ণে ‚তাৎক্ষ্ক্রণও ফতথভান‛ ব্দফেক্রি ফযফায ওযফ। ফাস্তফ চীফণন এাআ প্রণয়াণকয
দৃষ্টান্ত ায়া মায় ক্রনণনাক্ত থক্ষ্ণে :
(ও) থফতাণযয ধাযাবালয। ধযা মাও থওান পুিফণরয ধাযাক্রফফযণী থদয়া ণে ।
(২৪) থযপাক্রয ফাাঁক্র ফাচাণরন। ুণয ক্রফনয়ণও ফর া ওযণরন। ক্রফনয় এক্রকণয় থকণরন, ফর ভাযণরন, ...... থকার!
দথণওযা লথধ্বক্রন ওণয উেণরন।
(ঔ) ওামথপ্রণারীপ্রদথন ( Demonstration)
(২৫) াঅক্রভ এাআ থিষ্টক্রিউণফ তযর দাথথক্রি ঢাররাভ । তাযয এাআ াউিাযিা ক্রভারাভ। ক্রওঙুক্ষ্ণ নােরাভ।
(ক) ওৃক্রতাধও ফাওয (Performative sentence) : এাআণক্ষ্ণে উদাযণণ মায়ায াঅণক প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ
ানাণরাক্রঘত ওৃক্রতুরব প্রণয়াক ম্বণে াংক্রক্ষ্প্ত াংণমাচন প্রণয়াচন।
থম ভস্ত ফাণওযয উণেয থওান ফণথনা ফা ক্রফফযণ থদয়া নয়, থম ফ ফাণওযয উচ্চাযণণ ফাণওয উক্রেক্রঔত ক্রিয়াক্রি াধন
ওযা য়, থাআফ ফাওযণও Performative sentence ফণর াক্রবক্রত ওযা ণয়ণঙ। উদাযণস্বরূ মঔন ফরা ণে “ I
promise” তঔন ফক্তায প্রক্রতজ্ঞা ওযায ক্রফফযণ থদয়া ণে না, ফাণওযয উচ্চাযণণয ভধয ক্রদণয় ফক্তা প্রক্রতজ্ঞা ওযণঙ াথথাৎ
‚প্রক্রতজ্ঞা‛ ক্রিয়াক্রি ম্পাদন ওযণঙ। ানুরূ উদাযণ :“I accept” “ I name the ship „Queen Elizabeth’” I bet”
াআতযাক্রদ। প্রক্রতক্রি থক্ষ্ণোআ শুধুভাে ফাণওযয উচ্চাযণণয দ্বাযা থওান না থওান ক্রিয়া ম্পন্ন ওযা ণয়ণঙ—‚থভণন থনয়া‛ ‚
নাভওযণ ওযা‛ ‚ফাক্রচ ধযা‛। ক্রওঙু ক্রনক্রদথষ্ট ক্রিয়াণমাণকাআ থওফর performative sentence কক্রেত ণত াণয। থমভন
“accept” “forgive” “promise” “ name” “declare” াআতযাক্রদ। াযক্রদণও “I eat” ফাওযক্রি ফরণরাআ াঅায ক্রিয়াক্রি
ম্পন্ন য় না 1 এওাআ বাণফ “ I walk “ “I sleep” “I work” “I sing” াআতযাক্রদ ফাওযগুক্রর উচ্চাযণণয ভধয ক্রদণয় থওান
ক্রিয়া ম্পন্ন য় না 1 ফাওযগুক্রর ফাআ থওান খিনায ক্রফফযণ ফা ফণথনা।
থওফরভাে performative ফা ওৃক্রতাধও ক্রিয়ায প্রণয়াণকাআ থওান ফাওয performative ফা ওৃক্রতাধও য় না। শুধুভাে
উক্ত থেক্রণবুক্ত ক্রিয়ায ফযফায ঙাো প্রণয়াণকয াঅয তথ াঅণঙ। প্রথভত ফাওযক্রি ওতৃথফাণঘয ণর ক্রিয়ায ওতথা ণফ ফক্তা
স্বয়াং াথথাৎ ক্রিয়াক্রি ণফ উিভুরুণল। থওননা মক্রদ ভধযভ ফা প্রথভ ুরুণলয প্রণয়াক ওযা য়, ( You promise, He
promises) তঔন থওান ওামথ াক্রধত য় না, াণনযয দ্বাযা ওৃত ওাণমথয ক্রফফযণ থদয়া য় ভাে। ক্রদ্বতীয়ত ক্রিয়াক্রিয থওফরভাে
ফতথভান ফা simple present রূক্রি ফযফায ওযা মায়। মক্রদ াতীত ফা বক্রফলযণতয প্রণয়াক ওযা য় থণক্ষ্ণে থওান ওভথ
াক্রধত য় না, াতীত ফা বক্রফলৎ খিনায ক্রফফযণ থদয়া য় ভাে।
াক্রিন প্রফক্রতথত “Performativity” ক্রনণয় ফাাংরায় প্রথভ াঅণরাঘনা ওণযণঙন যভাপ্রাদ দা।৮ াক্রিণনয ফক্তফয ক্রতক্রন
ক্রফস্তাক্রযতবাণফ ফযাঔযা ওণযণঙন, াআাংযাক্রচণত এয প্রণয়াণকয তথগুক্রর ফণথনা ওণযণঙন, ক্রওন্তু ফাাংরায় ওৃক্রতাধও ফাণওয
ওাররূণয প্রণয়াক ক্রনণয় ক্রফস্তাক্রযত াঅণরাঘনা ওণযন ক্রন। াঅভাণদয উদাযণফাওযগুক্রর মথাণরাঘনা ওণয থদঔা মায় এঔাণন
াআাংযাক্রচ  ফাাংরায় ক্রিয়ায ওাররূ প্রণয়াণক াথথওয যণয়ণঙ।
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এফায ফাাংরায় ওৃক্রতুরব ফাণওযয দৃষ্টান্ত থদঔা মাও।
(২৬) াঅক্রভ াঅভায ুেণও াঅভায ভস্ত ম্পক্রিয উিযাক্রধওাযী থখালণা ওযরাভ।
(২৭) াঅক্রভ ওথা ক্রদরাভ ওার ওাণরাআ াঅফ।
(২৮) াঅক্রভ াঅাভীণও মাফর্জ্ীফন ওাযাদণণ্ড দক্রণ্ডত ওযরাভ।
(২৯) াঅক্রভ থতাভায প্রস্তাফ থভণন ক্রনরাভ।
(৩০) াঅক্রভ চাাচক্রিয নাভ যাঔরাভ ‘চরযী’।
ফরাাআ ফাহুরয উক্ত উদাযণগুক্ররণত খিনায ানুষ্ঠানভুূতথ থওান থক্ষ্ণোআ ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ নয়। দুক্রি ভুূতথ এঔাণন এওীবূত।
ুতযাাং এাআণক্ষ্ণে াতীত ওাররূণয প্রণয়াক াঅাতদৃক্রষ্টণত গ্রণণমাকয নয়। াআাংযাক্রচণত এাআভস্ত থক্ষ্ণে Simple presentএয এাআ প্রণয়াক Present ফা ফতথভাণনয াংজ্ঞায ণে ম্পূণথবাণফাআ েক্রতূণথ। এাআণক্ষ্ণে ফাাংরায় াতীণতয ওাররূণয
প্রণয়াণকয াঁক্রঘ নাং উদাযণণয থক্ষ্ণে প্রথাকত বফয়াওযণণদয ভথথণন এওিা মুক্রক্ত থদয়া থমণত াণয। ফক্তা মঔন তায
উক্রস্থক্রতণত ানুক্রষ্ঠত খিনাফরীয ক্রফফযণ ক্রদণে তঔন ক্রফফৃক্রতভুূতথ াঅয খিনায ানুষ্ঠানভুূণতথয ভণধয এওিা ওারকত ফযফধান
থথণও মায়—থাআ ফযফধান মতাআ াভানয থাও না থওন। ক্রফফৃক্রতভুূণতথয াভানয (ফা াক্রত াভানয) ূণফথ াফস্থাণনয ওাযণণ
উক্রেক্রঔত খিনাগুক্রর াতীণতয খিনারূণ ক্রযকক্রণত ণে। তাাআ াতীত ওাররূণয প্রণয়াক। াআাংযাক্রচয ণে তুরনা িানণর
ফরণত য় এওাআ ওারকত ফাস্তফতাণও এাআ দুাআ বালায় দুক্রি দৃক্রষ্টণওাণ থথণও থদঔা ণে। ূণফথাক্ত দুক্রি ভুূণতথয ভধযফতথী
ফযফধান াআাংযাক্রচণত াগ্রায ওযা ণে, দুক্রি ভুূতথণও াক্রবন্ন ধণয থনয়া ণে, ানযক্রদণও ফাাংরায় এাআ ফযফধান ক্রফণফঘনায়
াঅনা ণে। াআাংযাক্রচণত মা instantaneous present ফা তাৎক্ষ্ক্রণও ফতথভান ফাাংরায় তা াক্রতক্রনওি াতীত।
এাআ মুক্রক্তক্রি ক্রনক্রিদ্র নয়। এয দ্বাযা প্রথভ থক্ষ্ণে াতীত ওাররূণয ফযাঔযা ওযা থকণর যফতথী দুক্রি থক্ষ্ণে ভযা থদঔা
থদণফ। ওামথপ্রণারীপ্রদথণনয থক্ষ্ণে এওথা ক্রনক্রিতবাণফ ফরা মায় না থম ক্রফফৃক্রতভুূতথ  খিনায ানুষ্ঠানভুূণতথয ভণধয ফযফধান
থাওণফাআ। এণক্ষ্ণে ক্রিয়াম্পাদনওাযী ফক্তা স্বয়াং, ওামথপ্রণারীয ফণথনা ক্রদণত ক্রদণত থ ক্রিয়া ম্পন্ন ওযণঙ, ুতযাাং উক্ত দুাআ
ভুূণতথয ম্পূণথ এওামীকীওযণ ম্ভফ।
ওৃক্রতাধও প্রণয়াণকয থক্ষ্ণে এাআ ফযাঔযা থওানবাণফাআ প্রণমাচয নয়। ওৃক্রতাধণওয াংজ্ঞা থথণওাআ এাআ ওথা স্পষ্ট থম উক্ত
দুাআ ভুূণতথয ভণধয থওান ওারকত ফযফধান থাওণত াণয না। ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ফাাআণয খিনায ানুষ্ঠানভুূণতথয স্বতত্র্য  াক্রস্তত্বাআ
থনাআ।
থদঔা মাণে প্রথাকত বফয়াওযণণদয প্রদি ওারকত াফস্থাণনয তথক্রি এাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয ণক্ষ্ াক্রযামথ নয়।
খিনায াফস্থান শুধুভাে ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ ণরাআ নয়, ক্রেও ক্রফফৃক্রতভুূণতথ ণর এাআ ওাররূণয প্রণয়াক খণি।
উণযাক্ত ফ উদাযণণ এাআ ওাররূ প্রণয়াণকয প্রওাযকত তথক্রি ক্রওন্তু ূযণ ওযা ণয়ণঙ। ক্রফফৃতভুূণতথ াফক্রস্থত খিনাক্রি
ম্পূণথ ভাপ্ত এওক্রি খিনা ণর াথথাৎ ওাণরয াক্ষ্ণযঔায় এওক্রি ক্রফন্দুদৃ ণরাআ াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক খণি।
ক্রফফৃক্রতভুূণতথ াফক্রস্থত খিনাক্রি াভাপ্ত ণর খিভান ফতথভান ফযফহৃত ণফ। ধাযাক্রফফযণীয থক্ষ্ণে বালযওায মক্রদ তাাঁয
উক্রস্থক্রতণত ানুক্রষ্ঠত াভাপ্ত খিনায ক্রফফযণ ক্রদণত ঘান তাণর ক্রতক্রন ফরণফন
(২৪ও) থযপাক্রয ফাাঁক্র ফাচাণেন। ুণয ক্রফনয়ণও ফর া ওযণঙন। ক্রফনয় এক্রকণয় মাণেন, ফর ভাযণঙন, ...... থকার !
দথণওযা লথধ্বক্রন ওযণঙন।
এওাআবাণফ ওামথপ্রণারী প্রদথণনয থক্ষ্ণে ক্রফফৃত খিনাগুক্রর াভাপ্ত ণর ফরা ণফ
(২৫ও) াঅক্রভ এাআ থিষ্টক্রিউণফ তযর দাথথক্রি ঢারক্রঙ। তাযয এাআ াউিাযিা ক্রভাক্রে। এযয ক্রওঙুক্ষ্ণ নােক্রঙ।
এাআ দুক্রি থক্ষ্ণে থদঔা মাণে াধাযণ াতীত  খিভান ফতথভাণনয ভণধয াথথওয ওারকত নয় শুধু প্রওাযকত। দুক্রি থক্ষ্ণোআ
খিনায াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথ, প্রথভ থক্ষ্ণে খিনাক্রি ভাপ্ত, ক্রদ্বতীয় থক্ষ্ণে াভাপ্ত।
ওৃক্রতাধও প্রণয়াণকয থক্ষ্ণে াধাযণ াতীণতয স্থাণন খিভান ফতথভান ফযফহৃত ণত াণয ক্রওন্তু এাআ দুাআ ওাররূণয
প্রণয়াণকয থম ফযাঔযা াঅভযা ূফথফতথী উদাযণগুক্ররয চনয ক্রদরাভ এাআ থক্ষ্ণে তা গ্রণণমাকয য় না।
ঙাক্রর্ব্ নাং উদাযণক্রি এফাং খিভান ফতথভান থমাণক ুনক্ররক্রথ ঔত ফাওযক্রি থদঔা মাও :
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থকৌতভ ওুভায নাক

(২৬) াঅক্রভ াঅভায ুেণও াঅভায ভস্ত ম্পক্রিয উিযাক্রধওাযী থখালণা ওযরাভ।
(২৬ও) াঅক্রভ াঅভায ুেণও াঅভায ভস্ত ম্পক্রিয উিযাক্রধওাযী থখালণা ওযক্রঙ।
ঙাক্রর্ব্(ও) উদাযণণ ‚থখালণা ওযা‛ ক্রিয়াক্রি থওাণবাণফাআ াভাপ্ত নয়, ঙাক্রর্ব্ নাং উদাযণণয ভতাআ এওক্রি ভাপ্ত খিনা।
এওাআ ভাপ্ত খিনায চনয দুক্রি ক্রবন্ন ওাররূণয প্রণয়াক খণিণঙ। ুফথফতথী উদাযণগুক্ররয ভত ভাক্রপ্ত-াভাক্রপ্তয ধাযণায উয
ক্রবক্রি ওণয এাআ দুাআ ওাররূণয াথথওয ফযাঔযা ওযা মাণফ না। এঔাণন এওাআ ফাস্তফতা দুক্রি ক্রবন্ন দৃক্রষ্টণওাণ থথণও প্রতযক্ষ্ ওযা
থমণত াণয। ফক্তায এাআ থখালণায পণর তায ুে তায উিযাক্রধওায রাব ওযর। ক্রফফৃক্রতভুূণতথ শুধুভাে ‚থখালণা ওযা‛
ক্রিয়াক্রিযাআ ভাপ্ত খির না, থাআণে ভাক্রপ্ত খির এওক্রি ণফথয—ূফথফতথী থম ণফথ ফক্তায থওান উিযাক্রধওাযী ক্রঙর না। থাআ
বাফ প্রওা ওযায চনয াধাযণ াতীণতয প্রণয়াকাআ মণথামুক্ত। ানয এও দৃক্রষ্টণওাণ থথণও ক্রফঘায ওযণর এাআ ভুূতথ থথণও
এওিা নূতন ফথ শুরু র 1 এয য থথণও ফক্তায ুে ক্রতায উিযাক্রধওাযী থাওণফ। ‚থখালণা ওযা‛ ক্রিয়াক্রি ম্পন্ন ণর
তায পর াক্রনক্রদথষ্ট বক্রফলযৎ মথন্ত প্রাক্রযত। ক্রিয়ায এাআ াক্রনক্রদথষ্ট ক্রফস্তাণযয রূক্রি খিভান ফতথভাণনয ফযফাণয পুণি ণে।
ুতযাাং ভাক্রপ্ত-াভাক্রপ্তয ধাযণাক্রিণও াঅয প্রাক্রযত াণথথ প্রণয়াক ওণয এওাআ ওারকত ফাস্তফতায চনয ভাক্রপ্তণদযাতও 
াভাক্রপ্তণদযাতও ওাররূণয ফযফাণযয ফযাঔযা ওযা মায়।
এাআ ক্রফণেলণণ প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ ওাররূণয ফণথনায় এওিা গুরুতয ীভাফদ্ধতা ধযা ণে। প্রথাকত ফযাওযণণয
থথণও াঅভযা চাক্রন খিনায ানুষ্ঠানণক্ষ্ে মঔন াতীত থথণও বক্রফলযৎ াথথাৎ ক্রফফৃক্রতূফথফতথী ফথ থথণও ক্রফফৃক্রতযফতথী ফথ মথন্ত
প্রাক্রযত তঔন াধাযণ ফতথভাণনয প্রণয়াক খণি—এাআ বূক্রভওাণতাআ াআাংযাক্রচয simple present। মঔন উক্রেক্রঔত খিনাক্রি এওও
াভাপ্ত খিনা এফাং তায াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথ তঔন খিভান ফতথভাণনয প্রণয়াক খণি—এাআ এওাআ বূক্রভওা াআাংযাক্রচণত present
continuous ওাররূণয। ক্রওন্তু মঔন উক্রেক্রঔত খিনাক্রি এওও  ভাপ্ত য় এফাং তায াফস্থান মক্রদ ক্রফফৃক্রতভুূণতথ য় াথথাৎ
খিনায ানুষ্ঠানভুূতথ এফাং ক্রফফৃক্রতভুূতথ মক্রদ াক্রবন্ন য় তঔন থওান ওাররূ ফযফহৃত ণফ? াআাংযাক্রচণত থওান ওাররূ ফযফহৃত
ণফ াঅধুক্রনও ফযাওযণগ্রণে এয উিয ায়া মায় 1 এাআ ভস্ত গ্রণে simple present-এয বদ্বত বূক্রভওা তুণর ধযা ণয়ণঙ।
এণক্ষ্ণে ফাাংরায় ক্রও ণফ প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণণ ফা াম্প্রক্রতও ওাণর প্রওাক্রত ফাাংরা ফযাওযণগ্রণে এাআ প্রণশ্নয উিয
ক্রভরণফ না। ক্রনফণেয এাআ াাংণ াংকৃীত নভুনাফাওযগুক্রর মথাণরাঘনায ভাধযণভ াঅভযা এাআ প্রণশ্নয উিয াফ। ফাাংরা
ফযাওযণণয াআ ূনযস্থান ূযণ ওযণত াঅভাণদয াংণমাচন 0 ক্রফফৃক্রতভুূতথ ভাপ্ত এওও খিনা, ক্রফফৃক্রতভুূতথ  খিনায
ানুষ্ঠানভুূণতথয ম্পূণথ াক্রবন্নতা ক্রনণদথ ওণয াধাযণ াতীত। াথথাৎ ফাাংরায় াধাযণ াতীত ওাররূাআ তাৎক্ষ্ক্রণও ফতথভাণনয
বূক্রভওা ারন ওণয। উণেঔয ফাাংরায় ানয থওান ওাররূ এাআ বূক্রভওা ারন ওযণত াণয না। াথথাৎ াধাযণ াতীণতয এাআ
প্রণয়াক থকৌণ ফা ম্প্রাাক্রযত প্রণয়াক নয়, প্রাথক্রভও প্রণয়াক। উক্রেক্রঔত খিনায াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথাআ থাও ফা
ক্রফফৃক্রতভুূণতথাআ থাও, খিনাক্রি মক্রদ ম্পূণথ ভাপ্ত য়, তাণরাআ াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক খণি।
াভাপ্ত খিনা ফা াঅন্ন বক্রফলযৎ ক্রনণদথও াধাযণ াতীত 0
এাআ াাংণয উদাযণগুক্ররণত াঅাতদৃক্রষ্টণত ওারকত ফা প্রওাযকত থওান তথাআ ূযণ ওযা য় ক্রন।
(৩১) তাোতাক্রে ক্রওঙু থঔণত দা, ক্রক্ষ্ণদয় ভণয থকরাভ।
(৩২) দযচািা থঔার, োণ্ডায় চণভ থকরাভ।
(৩৩) থদঔ থদঔ ফাচ্চািা ণে থকর।
(৩৪) ফাাঁঘা ! ফাাঁঘা ! থভণয থপরর।
উক্রেক্রঔত খিনাগুক্ররয থওানক্রিয াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ নয়, প্রণতযওক্রি খিনাাআ াভাপ্ত। ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ক্রযণপ্রক্রক্ষ্ণত
মক্রদ ক্রফঘায ওযা মায় থদঔা মায় ফক্তা তঔন চীক্রফত, তঔন ফক্তা চণভ মায় ক্রন, ক্রশুক্রি তঔন ণে মায় ক্রন, াঅিান্ত
ফযক্রক্তক্রিণও তঔন তযা ওযা য় ক্রন। প্রথভ ক্রতনক্রি থক্ষ্ণে াধাযণ াতীণতয ক্রযফণতথ াধাযণ বক্রফলযৎ ফা খিভান ফতথভাণনয
প্রণয়াক ম্ভফ।
(৩১ও ) তাোতাক্রে ক্রওঙু থঔণত দা, ক্রক্ষ্ণদয় ভণয মাফ।
(৩১ঔ ) তাোতাক্রে ক্রওঙু থঔণত দা, ক্রক্ষ্ণদয় ভণয মাক্রে।
(৩২ও ) দযচািা থঔার, োণ্ডায় চণভ মাফ।
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(৩২ঔ ) দযচািা থঔার, োণ্ডায় চণভ মাক্রে।
(৩৩ও ) থদঔ থদঔ ফাচ্চািা ণে মাণফ।
(৩৩ঔ ) থদঔ থদঔ ফাচ্চািা ণে মাণে।
এওক্রে নাং উদাযণফাওয এফাং তায ুনক্ররথক্রঔত দুক্রি রূ প্রথণভ থদঔা মাও। াধাযণ বক্রফলযণতয প্রণয়াণকয াথথ খিনায
াফস্থান ক্রফফৃক্রতযফতথী ভুূণতথ, ক্রফফৃক্রতভুূতথ এফাং খিনায ানুষ্ঠানভুূণতথয ভণধয এওিা ফযফধান যণয়ণঙ। ‚ক্রওঙু থঔণত থদয়া‛
তথক্রি ূযণ না ণর ভৃতুয খিণফ। এঔাণন াধাযণ বক্রফলযৎ থওফর ম্ভাফনায াআক্রেত ক্রদণে। খিভান ফতথভান প্রণয়াক ুস্পষ্ট
াআক্রেত ক্রদণে থম এাআ ভৃতুযয প্রক্রিয়া াআক্রতভণধয শুরু ণয় থকণঙ। এাআণক্ষ্ণে াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণকয তাৎমথ এাআ থম ফক্তায
বাফনায় ভৃতুয ক্রনক্রিত। ফাস্তণফ ভৃতুয না খিণর ক্রফফৃক্রতভুূণতথ ফক্তায মত্র্য ণা এতাআ প্রফর ণয় উণেণঙ থম থ এাআ ভৃতুযু্ণও
প্রতযক্ষ্ ওযণঙ ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ ানুক্রষ্ঠত খিনায ভত। ফাস্তণফ াভাপ্ত খিনা ফক্তায বাফনায় ভাপ্ত খিনারূণ প্রক্রতবাত
ণয়ণঙ। ানয উদাযণগুক্ররণত াভাপ্ত খিনায চনয ভাক্রপ্তণদযাতও াধাযণ াতীণতয প্রণয়াকণও এওাআবাণফ ফযাঔযা ওযা
ঘণর। ফস্তুত থঘৌক্রে নাং উদাযণণ াধাযণ বক্রফলযৎ ফা খিভান ফতথভাণনয ফযফায ফযাওযণক্রফরুদ্ধ না ণর ফাস্তণফ এাআ দুাআ
ওাররূণয প্রণয়াণকয ম্ভাফনা থনাআ ফরণরাআ ঘণর। দুফৃথিণদয দ্বাযা াঅিান্ত, প্রাণবণয় বীত ফযক্রক্ত ফরণফ না :
(৩৪ও) (?) ফাাঁঘা ! ফাাঁঘা ! থভণয থপরণফ।
াথফা
(৩৪ঔ) (?) ফাাঁঘা ! ফাাঁঘা ! থভণয থপরণঙ।
এাআ ক্রযক্রস্থক্রতণত ফক্তায াঅতঙ্ক এতাআ প্রফর থম স্বতাঃস্ফূতথবাণফ থ াধাযণ াতীতাআ প্রণয়াক ওযণফ। এওক্রে থথণও
থতক্রে নাং উদাযণগুক্ররয ণে ুনক্ররথক্রঔত ফাওযগুক্ররয তুরনা ওযণর থদঔা মাণফ াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণক ফক্তায ানুবুক্রতয
তীব্রতা প্রওা াণে। এাআ উদাযণগুক্ররণত াক্রবফযক্ত ানুবূক্রত মত্র্য ণায, উৎওন্ঠায, াঅতণঙ্কয। তণফ এাআ ানুবূক্রত থম ফভয়
থনক্রতফাঘও তা নয়। ভাবাযণতয ফাাংরা ানুফাদ থথণও াঅভযা এওক্রি উদাযণ ক্রনণত াক্রয। বাণফথ দূযতিীোয় থদঔা মাণে
মুক্রধক্রষ্ঠয মতফায ণ যাঔণঙন ওুক্রন ততফাযাআ ফরণঙন 0
(৩৫) এাআ ক্রচক্রতরাভ। ৯
এণক্ষ্ণে াায দান থপরায াঅণকাআ ওুক্রন এাআ ওথা ফরণঙন ওাযণ চণয়য ম্বণে ক্রতক্রন ক্রনক্রিত। এাআঔাণন াক্রবফযক্ত
ানুবূক্রত প্রফর াঅমীকক্রফশ্বাণয।
াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণক থম ক্রনিয়তাণফাণধয প্রক্রতপরন তায ওাযণ ফণক্ষ্ণে উণযাক্ত উদাযণগুক্ররয ভত ানুবূক্রতয
তীব্রতা নয়। ক্রনণনাক্ত উদাযণগুক্ররণত ফক্তায থওান ানুবূক্রতয ফক্রাঃপ্রওা খণি ক্রন, ফক্তা শুধু তায ক্রদ্ধান্ত ফযক্ত ওযণঙ।
(৩৬) াাঁঘিা ফাণচ, াঅক্রভ উেরাভ ।
(৩৭) াঅো, ঙােরাভ। (ণিক্ররণপাণন ওণথাওথণনয থণল)
ফক্তা তঔন ণে ক্রন, ফা থিক্ররণপান নাক্রভণয় যাণঔ ক্রন, থ উক্রেক্রঔত খিনা খিাণনায ক্রদ্ধান্ত ক্রনণয়ণঙ। ক্রদ্ধান্ত গ্রণ ওণযণঙ
ফণরাআ ফক্তায বাফনায় উক্ত খিনাক্রি ম্পূণথ ভাপ্ত ণয়ণঙ।
এঔাণন ওাররূণয এাআ প্রণয়াণকয এওক্রি ফযাওযণকত তথ যণয়ণঙ। াভাপ্ত খিনায চনয প্রমুক্ত ভাক্রপ্তণদযাতও াধাযণ
াতীণতয ণে ওারকত ফযাফধানক্রনণদথও থওান ব্দ ফা ব্দফণেয াফস্থান ম্ভফ নয়। ঙক্রে নাং উদাযণফাণওযয ুনক্ররথক্রঔত
রূগুক্রর থদঔা মাও।
(৩৬ও)* াাঁঘিা ফাণচ, াঅয াাঁঘ ক্রভক্রনণিয ভণধয াঅক্রভ উেরাভ ।
(৩৬ঔ) * াাঁঘিা ফাণচ, এক্ষ্ুক্রণ াঅক্রভ উেরাভ ।
ওারকত ফযফধানক্রনণদথও ব্দ াংণমাচন ওযায পণর ফাওযদুক্রি ফযাওযণকতবাণফ াশুদ্ধ। এাআ ফযফধান মতাআ াভানয থাও
না থওন, ঙক্রে নাং উদাযণণ এাআ ফযফধান াাঁঘ ক্রভক্রনণিয ফদণর এও থণওণ্ড ফা তায বগ্াাং ত তফু থণক্ষ্ণে াধাযণ
াতীণতয প্রণয়াক গ্রণণমাকয ত না। াথথাৎ ফক্তায বাফনাণত ক্রিয়ায ানুষ্ঠানভুূণতথয াফস্থান থওানবাণফাআ ক্রফফৃক্রতভুূণতথয
াভানযতভ ণয ণত াণয না।
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থণল াঅভযা াধাযণ াতীণতয এাআ প্রণয়াণকয থক্ষ্ণে এওক্রি ফযাওযণকত ফাধযফাধওতায ওথা ফরফ। াফযয়রূণ ফযফহৃত
াভাক্রওা ক্রিয়ারূ ‚ফণর‛ থমাণক াধাযণ াতীত ফযফহৃত য়।
4

(৩৮) ফৃক্রষ্ট এর ফণর।
(৩৯) াঅভাণদয ানুষ্ঠান শুরু র ফণর।
এাআ াাংণয ূফথফতথী উদাযণগুক্ররয ভত এাআদুক্রি থক্ষ্ণে উক্রেক্রঔত খিনা ক্রফফৃক্রতভুূণতথ ফা তায ূণফথ খণি ক্রন, তঔন ফৃক্রষ্ট
নাণভ ক্রন ফা ানুষ্ঠান শুরু য় ক্রন। ূফথফতথী উদাযণগুক্ররণত াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক থমবাণফ ফযাঔযা ওযা ণয়ণঙ, এাআ
থক্ষ্ণে থাআ ফযাঔযাাআ প্রণমাচয। ক্রওন্তু ূফথফতথী উদাযণগুক্ররয ভত এঔাণন াধাযণ াতীত বক্রফলযৎ ফা খিভান ফতথভাণনয
ক্রযফণতথ ফযফহৃত য় ক্রন— াফযয় ‚ফণর‛ থমাণক এওভাে াধাযণ াতীতাআ ফযফহৃত ণত াণয, থণলাক্ত ওাররূ দুক্রিয
থওানক্রি নয়। াঅভযা ফরণত াক্রয না
(৩৮)* ফৃক্রষ্ট াঅণফ / াঅণঙ ফণর।
(৩৯)* াঅভাণদয ানুষ্ঠান শুরু ণফ/ শুরু ণে ফণর।
ফক্তা থমন ফরণত ঘাাআণঙ তায ‚ফরা‛ থল য়া ভাোআ উক্রেক্রঔত খিনাক্রি খিণফ— ‚ফরা‛ ক্রিয়াচাত াফযণয়য ণে
াধাযণ াতীণতয এাআ প্রণয়াণকয তাৎমথ এাআবাণফ ফযাঔযা ওযা থমণত াণয।
এাআ ওাররূণয প্রণয়াণকয ওারকত  প্রওাযকত ণতথয প্রণে ক্রপণয াঅা মাও। প্রওাযকত ণতথয থক্ষ্ণে ফরা মায়
ফাস্তণফ এাআ তথক্রি ূযণ না ণর ফক্তায বাফনায় ূযণ ণয়ণঙ—াভাপ্ত খিনা ভাপ্ত খিনাযণ প্রক্রতবাত ণয়ণঙ। ওারকত
তথ ম্বণে এওাআ ওথা ফরা মায়—তথ ূযণ ণয়ণঙ বাফনায স্তণয। ফাস্তণফ খিনায ানুষ্ঠানভুূতথ ফা খিনাপ্রক্রিয়ায
াফানভুূণতথয াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথয যফতথী ণফথ, ক্রওন্তু ফক্তায বাফনায় থাআ ভুূণতথয ওল্প উস্থান খিণঙ ক্রবন্নতয ণফথ।
এঔাণন প্রশ্ন উেণঙ এাআ ওল্প উস্থান থওাথায়—ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূফথফতথী ণফথ না ক্রেও ক্রফফৃক্রতভুূণতথাআ। াথথাৎ ানতীত খিনা
ফক্তায বাফনায় প্রতীয়ভান ণে াতীত খিনারূণ না তাৎক্ষ্ক্রণও ফতথভান খিনারূণ? থওননা াঅভযা থদঔরাভ াধাযণ াতীত
শুধুভাে ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ াফস্থান ক্রনণদথ ওণয না, ক্রফফৃক্রতভুূতথ াঅয ক্রিয়ায ানুষ্ঠানভুূতথ াক্রবন্ন ণর এাআ ওাররূণযাআ
প্রণয়াক য়। ুতযাাং াধাযণ াতীণতয এাআ ম্প্রাক্রযত প্রণয়াক ূণফথাক্ত দুক্রি বফক্রণষ্টযয ভণধয থওানক্রিয উয ক্রবক্রি ওণয ?
এাআ প্রণশ্নয ুক্রনক্রদথষ্ট উিয াঅভাণদয চানা থনাআ। ফরা থমণত াণয দুাআবাণফাআ ফযাঔযা ওযা থমণত াণয। মা ক্রনক্রিতবাণফ ফরা
মায় তা র এাআ থম এাআভস্ত থক্ষ্ণে ফক্তায বাফনায় ক্রিয়ায ানুষ্ঠানভুূতথ ফা প্রক্রিয়ায াফানভুূণতথয াফস্থান ওঔনাআ
ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ণয নয়।
ক্রফক্রবন্ন ওারকত প্রণয়াণকয ঐওয 0 এমাফৎ উস্থাক্রত াধাযণ াতীণতয ক্রফক্রবন্ন ওারকত প্রণয়াণকয ঐওয এাআ ওাররূণয
প্রওাযকত ঘক্রযণে। প্রক্রতক্রি থক্ষ্ণোআ প্রণয়াণকয প্রওাযকত তথক্রি ূযণ ওযা ণয়ণঙ, এাআ াাংণয থল উমথাণয়য
উদাযণগুক্ররণত এাআ তথূযণ ণয়ণঙ ক্রবন্ন াণথথ—ফাস্তণফ নয়, ফক্তায বাফনায়। এাআ থক্ষ্ণে ফরা মায় ওারকত তথক্রি এওাআ
াণথথ ূযণ ণয়ণঙ। ক্রওন্তু ূফথফতথী দুক্রি উমথাণয়য উদাযণগুক্ররণত থওানবাণফাআ ওারকত তথক্রি ূযণ ওযা য় ক্রন —ফাস্তণফ
নয়, ফক্তায বাফনাণত নয়। থদঔা মাণে থওফরভাে প্রওাযকত তথক্রিাআ াক্রযামথ , ওারকত তথক্রি নয়।
বাফকত প্রণয়াক 0 এাআ াাংণয উদাযণগুক্ররয থওানক্রিণতাআ খিনায ওারকত াফস্থান ক্রনণদথ ওযা য় ক্রন। এঔাণন উক্রেক্রঔত
খিনা ম্বণে ফক্তায দৃক্রষ্টবেী প্রওা াণে।
(৪০) ভণন ওয াক্রভত এর ।
(৪১ ) ভণন ওরুন রিাক্রযণত াঅক্রন প্রথভ ুযস্কায থণরন।
ফরাাআ ফাহুরয থওানণক্ষ্ণোআ খিনায াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ নয়। উক্রেক্রঔত খিনা ম্পূণথবাণফ ফক্তায ওল্পনায় ক্রনক্রভথত
1 খিনাক্রিণও ধণয ক্রনণয় থ তায যফতথী ফক্তফয থ ওযণফ। ওাণরয াক্ষ্ণযঔায় খিনায প্রক্রতস্থান ফক্তায উণেয নয়।
এণক্ষ্ণে বক্রফলযৎক্রনণদথও ওারফাঘও ণব্দয ণে াধাযণ াতীণতয াফস্থান ম্ভফ। ূণফথাক্ত উদাযণগুক্ররয ুনক্ররথক্রঔত
রূ তাাআ ফযাওযণকতবাণফ ম্পূণথ শুদ্ধ।
(৪০ও ) ভণন ওয াঅকাভীওার াক্রভত এর ।
Volume-II, Issue-III

November 2015

12

াধাযণ াতীত : ফাাংরা ফযাওযণণ  ফাস্তফ চীফণন

থকৌতভ ওুভায নাক

(৪১ও) ভণন ওরুন াভণনয প্তাণ রিাক্রযণত াঅক্রন প্রথভ ুযস্কায থণরন ।
বক্রফলযৎক্রনণদথও ওারফাঘও ণব্দয াংণমাচন ণে াধাযণ াতীতাআ ফযফহৃত ণফ, াধাযণ বক্রফলযৎ ওঔনাআ প্রমুক্ত ণত
াণয না থওননা ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ক্রযণপ্রক্রক্ষ্ণত খিনায াফস্থান এঔাণন ক্রফণফঘয নয়। াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণকয চনয এণক্ষ্ণে
এওভাে ক্রফণফঘয ফক্তায বাফনায় প্রতীয়ভান খিনায প্রওাযকত বফক্রষ্টয। এঔাণন ফক্তা তায বাফনায় খিনাক্রিণও প্রতযক্ষ্ ওযণঙ
তায াঔণ্ডতায়, ম্পূণথ ভাপ্ত খিনারূণ। মক্রদ খিনাক্রিণও থ াভাপ্ত খিনারূণ প্রতযক্ষ্ ওযত তাণর াধাযণ াতীণতয
ক্রযফণতথ খিভান ফতথভান ফযফহৃত ত। এঔাণন থাআ ফীযুরুণলয ওথা ভণন ণে।
(৪২) ভণন ওণযা থমন ক্রফণদ খুণয
ভাণও ক্রনণয় মাক্রে াণনও দূণয।৮
এণক্ষ্ণে ফীযুরুল ওল্পনায় তায ক্রফণদমাো প্রতযক্ষ্ ওযণঙ। থদঔাাআ মাণে থাআ ওক্রল্পত মাো াভাপ্ত। ক্রওন্তু মক্রদ থ
ওল্পনায় ক্রনক্রদথষ্ট থওান কন্তফযস্থণর থৌাঁণঙ থমত তাণর ‚মাক্রে াণনও দূণয‛য ক্রযফণতথ থ ফরত
(৪২ও ) ... থকরাভ াণনও দূণয।
এণক্ষ্ণে াধাযণ াতীত  খিভান াতীণতয াথথওয ওারকত নয়, প্রওাযকত।
যফতথী উদাযণগুক্ররণত ফক্তা তায বাফনায় খিনায ক্রনভথাণ ওযণঙ না। এঔাণন ফযক্রক্তকত ওল্পনায স্থান থনাআ, াক্রযাক্রশ্বথও
ক্রযক্রস্থক্রতয উয ক্রবক্রি ওণয ফক্তা থওান ক্রদ্ধাণন্ত উনীত ণে। এঔাণন াধাযণ বক্রফলযণতয প্রণয়াকাআ ফযাওযণম্মত থমণতু
উক্রেক্রঔত খিনায াফস্থান ুস্পষ্টবাণফ ক্রফফৃক্রতভুূণতথয য। ক্রওঙু ক্রনক্রদথষ্ট থক্ষ্ণে াধাযণ বক্রফলযণতয ক্রযফণতথ ক্রফওণল্প াধাযণ
াতীণতয প্রণয়াক খিণত াণয।
(৪৩) যণভনফাফু থফাধয় এমাোয় থণয উেণফন।
(৪৩ও) যণভনফাফু থফাধয় এমাোয় থণয উেণরন।
(৪৪) ভণন ণে এফায াঅয াঅভাণদয ভযাঘ থচতা ণফ না।
(৪৪ও) ভণন ণে এফায াঅয াঅভাণদয ভযাঘ থচতা র না।
াধাযণ াতীণতয এাআ ক্রফওল্প প্রণয়াণকয দুক্রি তথ। প্রথভত এাআ প্রণয়াক ণত াণয থওফরভাে ম্ভাফনা ক্রনণদথ ওযণত। এাআ
উদাযণগুক্ররণত ফরা ণে যণভনফাফুয থণয োয ফা ফক্তায দণরয ম্ভাফনা প্রফর। ক্রওন্তু ফরা ণে না থম উক্ত খিনাগুক্রর
খিণফাআ। মক্রদ খিনায ক্রনিয়তা ক্রনণদথ ওযাাআ ফক্তায উণেয তাণর াধাযণ াতীণতয প্রণয়াক াশুদ্ধ ণফ। তাাআ াঅভযা
ফরণত াক্রয না
(৪৩ঔ) * াঅক্রভ ক্রনক্রিত থম যণভনফাফু এমাোয় থণয উেণরন।
(৪৪ঔ) * াঅক্রভ থচায ক্রদণয় ফরণত াক্রয এফায াঅয াঅভাণদয ভযাঘ থচতা র না।
াধাযণ াতীণতয ক্রযফণতথ াধাযণ বক্রফলযৎ ফযফায ওণযাআ উক্ত উদাযণগুক্ররণও শুদ্ধ ওযা মায়।
(৪৩ক) াঅক্রভ ক্রনক্রিত থম যণভনফাফু এমাোয় থণয উেণফন।
(৪৪ক) * াঅক্রভ থচায ক্রদণয় ফরণত াক্রয এফায াঅয াঅভাণদয ভযাঘ থচতা ণফ না।
এফায ক্রদ্বতীয় তথ। াধাযণ াতীতমুক্ত উদাযণগুক্রর শুধুভাে খিনায ম্ভাফনা ক্রনণদথ ওযা ণে না, খিনায াঅওাক্রিত ফা
ানাওাক্রিত ঘক্রযেক্রি তুণর ধযা ণে। (৪৩ও) উদাযণফাণওযয তাৎমথ ফক্তা যণভনফাফুয থণয োয ম্ভাফনায় ক্রনক্রিন্ত
থফাধ ওযণঙ। এওাআবাণফ (৪৪ও) উদাযণণ দণরয যাচণয়য ম্ভাফনায় ফক্তা স্পষ্টতাআ তা। খিনায ক্রনযাণফক ক্রফফৃক্রত
থদয়া ফক্তায উণেয ণর শুধুভাে াধাযণ বক্রফলযণতয প্রণয়াকাআ ম্ভফ।
এাআ প্রণয়াণকয ক্রবক্রি ভাক্রপ্তণদযাতও এাআ ক্রিয়ারূণয প্রওাযকত বফক্রষ্টয। ভাক্রপ্তণদযাতও এাআ ওাররূ এঔাণন ভাক্রপ্তয
াআক্রেত থদয়—বাফনায স্তণয। ূণফথাক্ত উদাযণগুক্ররয ভণধয প্রথভক্রিণত ফক্তায উৎওন্ঠায ভাক্রপ্ত এফাং ক্রদ্বতীয়ক্রিণত প্রতযাায
ভাপ্ত ক্রনণদথ ওযা ণয়ণঙ।
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ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ণয ক্রস্থত খিনায চনয প্রক্রতদ্বন্দ্বী দুাআ ওাররূ াধাযণ াতীত  াধাযণ বক্রফলযণতয প্রণয়াক ম্বণে এওক্রি
াংণমাচন াঅফযও। থততাক্রে এফাং ঘুয়াক্রে নাং উদাযণণ াঅভযা থদঔরাভ াধাযণ াতীত শুধুাআ ম্ভাফনা ক্রনণদথ ওযণত
াণয, ক্রনিয়তা ক্রনণদথ ওযণত শুধুভাে াধাযণ বক্রফলযৎাআ ফযফহৃত ণত াণয। াথঘ এওক্রে থথণও থঘৌক্রে নাং
উদাযণগুক্ররণত াধাযণ াতীত ক্রনণদথ ওযণঙ ক্রনিয়তা এফাং াধাযণ বক্রফলযৎ ক্রনণদথ ওযণঙ ম্ভাফনা। এওাআ খিনায থক্ষ্ণে
দুাআ ওাররূণয থওানক্রি ওঔন ক্রনিয়তা, ওঔন ম্ভাফনা ক্রনণদথ ওযণঙ তা ুক্রনক্রদথষ্টবাণফ ক্রঘক্রিত ওযা মাও।
থততাক্রে, ঘুয়াক্রে নাং উদাযণণ ফক্তায ফক্তফয ণযাক্ষ্ জ্ঞানক্রনবথয। থ খিনায প্রতযক্ষ্দথী নয়— থ যণভনফাফুণও থণয
উেণত থদঔণঙ না, ফা ক্রনণচয দরণও যাক্রচত ণত থদঔণঙ না। থমৌক্রক্তও প্রক্রিয়ায ভধয ক্রদণয় থ এাআ ক্রদ্ধাণন্ত উনীত ণে।
এাআণক্ষ্ণে াথথাৎ মঔন জ্ঞাত থথণও াজ্ঞাত ক্রফলণয় উিযণ খিণঙ তঔন াধাযণ াতীত থওফর ম্ভাফনা ক্রনণদথ ওযণত াণয 1
ক্রনিয়তা ক্রনণদথ ওযণত াণয াধাযণ বক্রফলযৎ। ানযক্রদণও এওক্রে থথণও থঘৌক্রে নাং উদাযণ মথন্ত ফগুক্ররণত থদঔা মায়
ফক্তায ফক্তফয প্রতযক্ষ্জ্ঞানক্রনবথয। এঔাণন প্রশ্ন উেণফ ফক্তা থতা উক্রেক্রঔত খিনাগুক্ররণও াআক্রন্দ্রয়ণঘতনায় প্রতযক্ষ্ ওযণঙ না।
ূণফথাক্ত দুক্রি উদাযণণয ভতাআ থমৌক্রক্তও প্রক্রিয়ায ভধয ক্রদণয় থ ক্রদ্ধাণন্ত াঅণঙ থম াক্রফরণম্ব তায ভৃতুয খিণফ, থ োণ্ডায়
চণভ মাণফ, ক্রশুক্রি ণে মাণফ, দুষ্কৃতওাযীযা তাণও তযা ওযণফ। এঔাণন ফরণত য় ফাস্তণফ না ণর ফক্তা বাফনায় খিনায
ানুষ্ঠাণনয ফা খিনাপ্রক্রিয়ায াফানভুূণতথয প্রতযক্ষ্দথী ণয় উণেণঙ। ানুবূক্রতয তীব্রতায ওাযণণ না খিা খিনা প্রতযক্ষ্
াআক্রন্দ্রয়চ াক্রবজ্ঞতায াে ণয় উণেণঙ। ান্তক্রনথক্রত থমৌক্রক্তও প্রক্রিয়াক্রি াঅয উরক্রি ওযা মায় না 1 উস্থাক্রত ক্রযযক্রি ণয়
ণে প্রতযক্ষ্ জ্ঞাণনয ক্রযয। এাআণক্ষ্ণে াধাযণ াতীত ক্রনণদথ ওণয ক্রনিয়তা এফাং াধাযণ বক্রফলযৎ শুধু ম্ভাফনায াআক্রেত
ওণয।
* াঅঙা ক্রিয়া (‚াঅছ্‛ ধাতু)  াধাযণ াতীত 0 এমাফৎ াঅভযা াধাযণ াতীণতয থম ভস্ত ফযফায তুণর ধযরাভ এওক্রি
থক্ষ্ণে তা প্রণমাচয নয়—এাআ ওথা াঅভযা শুরুণতাআ ফণরক্রঙ। এক্রি র ‚*াঅঙা‛ ক্রিয়া—এাআ াক্রস্তত্বীন ক্রিয়াক্রি ফযফায ওযণত
ণে থমণতু থওান ক্রিয়ায াঅণরাঘনায় ক্রিয়ায উণেঔ ওযণত থাআ ধাতুয ফযফায ওযা য় না, ফযফায ওযা য় থাআ
ধাতুক্রনষ্পন্ন ক্রিয়াফাঘও ক্রফণলয ফা infinitive রূক্রি। এঔাণন াঅভাণদয াঅণরাঘয াঅছ্ ধাতু ফা এাআ ধাতুক্রনষ্পন্ন ক্রফক্রবন্ন
ওাররূ। ক্রওন্তু থমণতু ানযানয ধাতুয ভত এাআ েু ধাতুক্রিয ক্রিয়াফাঘও ক্রফণলযরূ য় না, তাাআ থমবাণফ ধাতু থথণও
ক্রিয়াফাঘও ক্রফণলযরূ কেন ওযা য়, থাআবাণফাআ াঅভযা এাআ াক্রস্তত্বীন রূক্রি কেন ওণযক্রঙ াঅভাণদয এাআ াঅণরাঘনায
চনয। ‚াঅছ্‛ ধাতু না ফণর াঅভযা ‚*াঅঙা‛ ক্রিয়াাআ ফরফ।
এাআ ক্রিয়াক্রিয ক্রওঙু াননয বফক্রষ্টয যণয়ণঙ মা তাণও ফাাংরায় স্বতত্র্য  স্থান ক্রদণয়ণঙ এফাং থাআ ওাযণণাআ এয চনয ৃথও
াঅণরাঘনা প্রণয়াচন। এাআ স্বাতত্র্য য এওওথায় র এয রূৈফক্রঘণেযয াবাফ। এয াভাক্রওা রূ থনাআ–*াঅঙা ক্রিয়াফাঘও
ক্রফণণলযয ভত *াঅক্রঙণর, *াঅক্রঙণত, *াঅক্রঙয়া রূগুক্ররয াক্রস্তত্ব থনাআ। তণফ াঅভাণদয ণক্ষ্ মা ফণঘণয় প্রাক্রেও তা
র এাআ ক্রিয়ায ফযাওযণকত ওাররূণয াবাফ 1 এয দুক্রিভাে রূ ায়া মায়—ফতথভান  াতীত। তায ভণধয শুধুভাে
াধাযণ ফতথভান  াধাযণ াতীণতয রূাআ ায়া মায়। এাআ ক্রিয়ায থওান খিভান, ুযাখক্রিত ফা ক্রনতযফৃি রূ ায়া মায়
না।
এাআ ক্রিয়াক্রি খিনাণদযাতও নয়, এয দ্বাযা থওফরভাে াভাপ্ত াফস্থা ফা state ক্রনণদথ ওযা য়। উক্ত াফস্থা ফা stateএয
াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথ ণর াধাযণ ফতথভান ক্রিয়ারূ ফযফহৃত ণফ, ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ূণফথ ণর াধাযণ াতীত ক্রিয়ারূ
ফযফহৃত ণফ। ানয ফ ক্রিয়ায ণে এাআ ক্রিয়ায াথথওয এাআ থম এয ক্রফক্রবন্ন ওাররূ শুধুভাে ক্রফফৃক্রতভুূণতথয ক্রযণপ্রক্রক্ষ্ণত
ওারকত াফস্থান ক্রনণদথ ওণয, তায াক্রতক্রযক্ত থওান প্রওাযকত বফক্রষ্টয নয়। থওফরভাে াভাক্রপ্তণদযাতও এাআ ক্রিয়ায থক্ষ্ণে
ভাক্রপ্ত-াভাক্রপ্তয ধাযণাক্রি ফা প্রওাযকত বফক্রঘণেযয ধাযণাক্রি প্রণমাচয নয়। প্রথাকত ফযাওযণণ ানাণরাক্রঘত াধাযণ াতীণতয
থম ভস্ত প্রণয়াক াঅভযা তুণর ধণযক্রঙ, াঅভযা থদণঔক্রঙ তায ক্রবক্রি এাআ ওাররূণয প্রওাযকত বফক্রষ্টয—তায ভাক্রপ্তূঘও ঘক্রযে।
‚*াঅঙা‛ ক্রিয়ায থমণতু থওান প্রওাযণবদ থনাআ, তাাআ এমাফৎ াধাযণ াতীণতয থম ভস্ত প্রণয়াক াঅভযা তুণর ধণযক্রঙ, এাআ
ক্রিয়ায থক্ষ্ণে থতভন প্রণয়াক ণত াণয না।
ফাক্রও থাণও ক্রফফৃক্রতভুূতথ থথণও ওারকত দূযণত্বয প্রশ্নক্রি। ক্রফক্রেন্নফাণওয ক্রস্থত ক্রিয়ায চনয প্রমুক্ত াধাযণ াতীত ওাররূ
দয াতীত ক্রনণদথ ওযণর, এাআ ক্রিয়া মঔন ‚*াঅঙা‛, তঔন এাআ ওাররূ াক্রনক্রদথষ্ট াতীত ক্রনণদথ ওণয। থাআণক্ষ্ণে ক্রিয়ায
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থকৌতভ ওুভায নাক

াফস্থান ক্রফফৃক্রতভুূণতথয াক্রতক্রনওণি ণত াণয, াঅফায াণনও দূণয ণত াণয। এাআ ক্রিয়ায াধাযণ াতীণতয ণে
ওারফাঘও ব্দ ফা ব্দফণেয ফযফাণয থওানযওভ ফযাওযণকত ক্রফক্রধক্রনণলধ থনাআ। াঅভযা ফরণত াক্রয :
(৪৫) এওিু াঅণকাআ ুক্রচত এঔাণন ক্রঙর।
থতভক্রন ফরণত াক্রয :
(৪৬) াণনওক্রদন াঅণক এও যাচা ক্রঙর ।
ফক্তায ক্রদও থথণও ওারকত বনওিযক্রনণদথওাআ থাও ফা দূযত্বক্রনণদথওাআ থাও, থম থওান ওারফাঘও ব্দ ফা ব্দফণেয ণে
‚*াঅঙা‛ ক্রিয়ায াধাযণ াতীণতয াফস্থান ম্ভফ। তাাআ এওও ফাণওয থওান ঐক্রতাক্রও ণতযয ক্রফফযণ ক্রদণত থকণর এাআ
ক্রিয়ায াধাযণ াতীত রূণয ফযফাণয থওানযওভ ফাধা থনাআ। ওুযাআচ াথফা াধাযণ জ্ঞাণনয গ্রণেয প্রণশ্নািযগুক্রর মথাণরাঘনা
ওযণর থদঔা মাণফ থমঔাণনাআ এাআ ক্রিয়ায ফযফায খণিণঙ থঔাণন থওফরভাে াধাযণ াতীণতয রূাআ ফযফহৃত ণয়ণঙ।
(৪৭)
(৪৮)
(৪৯)
(৫০)
(৫১)

ক্রিণয়াাো থওান থদণয যাক্রন ক্রঙণরন ? ক্রতক্রন ক্রভণযয যাক্রন ক্রঙণরন।
যাচা ক্রফিভাক্রদণতযয যাচধানীয নাভ ক্রও ক্রঙর ? ক্রফিভাক্রদণতযয যাচধানী ক্রঙর উর্জ্য়নী।
ভাক্রওথন মুক্তযাণেয প্রথভ যােক্রত থও ক্রঙণরন ? চচথ য়াক্রাংিন ভাক্রওথন মুক্তযাণেয প্রথভ যােক্রত ক্রঙণরন ।
ক্রদ্বতীয় ক্রফশ্বমুণদ্ধয ভণয় থও াআাংরযাণণ্ডয প্রধানভত্র্য ী ক্রঙণরন ? উাআনিন ঘাক্রঘথর প্রধানভত্র্য ী ক্রঙণরন ।
াঅণরওচাণ্ডায মঔন বাযত াঅিভণ ওণযন, তঔন ভকণধয যাচা থও ক্রঙণরন? ঘন্দ্রগুপ্ত থভৌমথ ।

এভক্রনবাণফ উদাযণ ফাোণনা থমণত াণয ক্রওন্তু থদঔা মাণফ থওানণক্ষ্ণোআ াধাযণ াতীণতয ক্রযফণতথ ানয থওান ওাররূ
ফযফহৃত ণত াু্ণয না। রক্ষ্ণীয় থল উদাযণফাণওয —থমঔাণন দুক্রি ক্রিয়াদ াঅণঙ—থঔাণন প্রথভ ক্রিয়া ‚ওযা‛য াধাযণ
ফতথভাণনয রূক্রি ফযফহৃত ণর, ‚*াঅঙা‛ ক্রিয়ায থক্ষ্ণে াআ ওাররূক্রি ফযফহৃত ণত াণয না।
থণল াঅভযা াধাযণ াতীণতয এওক্রি াঅরঙ্কাক্রযও প্রণয়াণকয ওথা উণেঔ ওযফ। এাআ প্রণয়াক শুধুভাে ‚*াঅঙা‛ ক্রিয়ায
ণোআ খিণত াণয।
(৫২) থতাভায ণে এওিা ওথা ক্রঙর।
(৫৩) এাআ থম দাদাযা, ক্রদক্রদযা াঅভায ওাণঙ এওিা বাণরা ধূওাক্রে ক্রঙর।
( ঘরন্ত থেণন, ফাণ মােীণদয প্রক্রত ওাণযয উক্রক্ত)
ফক্তা ফরণত ঘাাআণঙ না থম এাআ ভুূণতথ থোতাণও তায ক্রওঙু ফরায থনাআ, াথফা তায ওাণঙ াঅয ধূওাক্রে থনাআ। থ নম্রবাণফ
থোতায দৃক্রষ্ট াঅওলথণ ওযণত ঘায়, থওানক্রওঙু ঘাক্রণয় ক্রদণত ঘায় না। ফতথভান ফাস্তফতায চনয াতীণতয ওাররূ প্রণয়াক ওণয
থ থাআ ভণনাবাফাআ ফযক্ত ওযণঙ। মায াক্রস্তত্ব ফতথভাণন, তাণও াতীণত ওল্প উস্থাণনয ভধয ক্রদণয় থ এওিা দূযত্ব ৃক্রষ্ট
ওণয নম্রতা প্রওা ওযণঙ। থ থমন থদঔাণত ঘাাআণঙ থম থোতায থওান াুক্রফধা না ণর, থোতা ঘাাআণর তণফাআ তায
ফক্তফযক্রফলয় ফতথভান ফাস্তফতায াে ণয় উেণফ। থোতা ানুভক্রত ক্রদণর তণফাআ থ মা ফরণত ঘায় ফরণফ, ফা ধূওাক্রে থদঔাণফ।
মক্রদ রূঢ়বাণফ থোতায দৃক্রষ্ট াঅওলথণ ওযা ফক্তায উণেয ত, মক্রদ তায ফক্তফয থোতায উয ঘাক্রণয় থদয়া উণেয ত
তাণর াধাযণ াতীণতয এাআ াঅরঙ্কাক্রযও প্রণয়াক ণত াযত না।
এাআ াঅরঙ্কাক্রযও প্রণয়াণকয ক্রবক্রি ম্পূণথবাণফাআ াধাযণ াতীণতয ওারকত বফক্রষ্টয, প্রওাণযয এাআণক্ষ্ণে থওান বূক্রভওা
থনাআ।
উাংায 0 এাআ াঅণরাঘনায় থদঔা থকর াধাযণ াতীণতয থম ফণথনা প্রথাকত ফযাওযণণ থদয়া ণয়ণঙ তায প্রণয়াণকয প্রওৃত
থক্ষ্েক্রি াণনও ক্রফস্তৃত। ফণক্ষ্ণে এাআ ওাররূ াআাংযাক্রচয Simple Pastএয প্রক্রতরূ নয়। াঅভযা থদঔরাভ এাআ ওাররূ
শুধুভাে াতীণত াফস্থান ক্রনণদথ ওণয না। এাআ ওাররূণয াঅণরাঘনায় াঅভযা প্রথাকত ফযাওযণণ ানুক্ত ‚ক্রিয়ায প্রওায‛
প্রেক্রিয গুরুত্ব তুণর ধণযক্রঙ—এওক্রি ক্রিয়া ফাণদ ানয ফণক্ষ্ণে ক্রফক্রবন্ন ওারকত  বাফকত প্রণয়াণকয ঐওয এাআ প্রওাযকত
বফক্রষ্টয।
াঅভাণদয ক্রফশ্বা এাআ াঅণরাঘনা ফাাংরা বালায াফাগাক্রর ফা ক্রফণদক্র ক্রক্ষ্াথথীণদয প্রণয়াচণন রাকণত াণয। াঅভযা
থাআফ ক্রক্ষ্াথথীণদয ওথা ফরক্রঙ মাযা ফাাংরা বালায় বাফক্রফক্রনভণয়য দক্ষ্তা াচথন ওণযণঙন, মাযা ফযাওযণম্মত বালায় ভণনয
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থকৌতভ ওুভায নাক

বাফ প্রওা ওযায ক্রনয়ভাফরী থভািাভুক্রিবাণফ াঅমীকস্থ ওণযঙন, ক্রওন্তু মাণদয ূক্ষ্মতয ক্রফলণয় াম্পূণথতা যণয় থকণঙ। ক্রিয়ায
ওার থতভনাআ এওক্রি ক্রফলয়। থমফ ক্রক্ষ্াথথীযা ফেবালী ভাণচ ফা ওযণঙন না, মাণদয ফাাংরাবালীণদয ণে ক্রনয়ক্রভত
াঅদানপ্রদাণনয ুু্ণমাক থনাআ মাণদয ফাাংরা ক্রক্ষ্ায চনয ােযগ্রণেয উযাআ ক্রনবথয ওযণত য় তাাঁণদয ণক্ষ্ ওাররূণয ভস্ত
ফযফায াঅয়ি ওযা ওক্রেন। ক্রক্ষ্াথথীযা এাআ ক্রফলণয় তাণদয ফ প্রণশ্নয উিয প্রথাকত ফাাংরা ফযাওযণগ্রণে ঔুাঁণচ াণফন না।
এাআচনয ফাাংরা বালায ওাররূণয াঅয ক্রফস্তাক্রযত াঅণরাঘনা প্রণয়াচন। এাআ ক্রনফণে াঅভযা এওক্রি ওাররূণয াঅণরাঘনা
ওযরাভ। এাআ াঅণরাঘনা মক্রদ থাআফ ক্রক্ষ্াথথীণদয াভানযতভ উওাণয রাণক তণফ াঅভাণদয এাআ ক্ষ্ুদ্র প্রণঘষ্টা াথথও ণফ।
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