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Abstract
The present paper is a linguistic analysis of the simple future tense ( sādhāran bhabishyat )
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 have 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 future (sādhāran bhabishyat) to highlight this
discrepancy. In this study we have demonstrated different uses of this tense form which have been
ignored by traditional grammarians. We have illustrated the temporal and the modal uses, and the
future and non-future uses in the sub category of the temporal uses of this verbal form. We have
tried to explain the significance of all the uses and bring out the unifying factor.
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াধাযণ ববফলযৎ : ফাাংরা ফযাকযণণ  ফাস্তফ জীফণন
এাআ বনফণে াঅভাণদয াঅণরাচয ফাাংরা বিয়ায ববফলযৎ কার ফা Future Tense। প্রথণভ াঅভযা দদণে দনফ প্রথাগত
ফযাকযণণ বিয়ায এাআ কাণরয বক ফযােযা দদয়া ণয়ণছ। াঅভযা াঅণরাচনায ূত্রাত কযফ ুনীবতকুভায চণটাাধযায় প্রদত্ত
াংজ্ঞা  উদাযণ বদণয়। ১
দম বিয়া এেন ঘণট নাাআ, বকন্তু াবচযাৎ াথফা দূয ববফলযণত ঘবটণফ তাা াধাযণ ববফলযৎ দ্বাযা দদযাবতত য় 1 মথা
” াঅবভ এেনাআ মাাআফ1 াঅবভ াঅগাভী ফৎয মাাআফ1 তুবভ কার তাাণক টাকা বদণফ1 তজণে তাায ভুবি াআণফ না।
াধাযণ ববফলযণতয াআাংযাবজ প্রবতরূ ফণর Simple Future বিয়ারূণয উণেে কযা ণয়ণছ।২ ফস্তুতাঃ যফততীকাণর
এফাং াম্প্রবতক কাণর প্রকাবত বফবব্ন  ফযাকযণ্রনণথে ূণফতাি াংজ্ঞাযাআ বব্ন তয বালায় ুনযাফৃবত্ত কযা ণয়ণছ।
উদাযণফাকযগুবর ৃথক ণর াভব্রনকবাণফ ূণফতাি ফিণফযয বযণপ্রবিণত উণেেণমাগয াংণমাজন ঘণট বন।
াতীত, ফততভান ববফলযৎ ” কাণরয এাআ বত্রস্তযীয় বফবাজণনয দকান ুস্পষ্ট ফযােযা প্রথাগত ফাাংরা ফযাকযণণ ায়া মায়
না। াঅধুবনক ফযাকযণণয দৃবষ্টণকাণ দথণক ফরা মায় বিয়ায কাররূ (tense form) বফফৃবতভুূণততয (moment of
speech) বযণপ্রবিণত ঘটনায াফস্থান বনণদত কণয। বফফৃবতভুূণততয ূফতফততী, ভকারীন  যফততী ফতণক মথািণভ
াতীত, ফততভান  ববফলযৎ রূণ বচবিত কযা য়। এাআ দৃবষ্টণকাণ দথণক উণযাি াংজ্ঞায বফণেলণ কযণর াধাযণ
ববফলযণতয দুবট বফবষ্টয ধযা ণে :
ক) উবেবেত বিয়ায াফস্থান বফফৃবতভুূণততয যফততী ভণয়, ূণফত ফা দাআ ভুূণতত নয়।
ে) বফফৃবতভুূণততয ণে বিয়ায ানুষ্ঠানভুূণততয ফযফধান াভানয ণত াণয াঅফায দীঘত ণত াণয।
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বদ্বতীয় বফবষ্টযবট বনণয় বদ্বভণতয াফকা দনাআ। বকন্তু াঅভযা ফাস্তফজীফণন এাআ কাররূণয প্রণয়াণগয ফহু দৃষ্টান্ত াাআ
দমোণন প্রথভ বফবষ্টযবট যবিত য় বন। প্রথণভ াঅভযা দতভন বকছু উদাযণ দদণে বনবি।
(১) াবভণতয কথা ফাদ দা। ণক বাণরা কণযাআ জাবন। ফভয় শুধু ফে ফে কথা ফরণফ বকন্তু কাণজয দফরায় 
দদোাআ ায়া মাণফ না।
(২) ১৭৫৭ াণর াআাংযাজণদয কাণছ বযাজণদৌোয যাজয় ঘণট। বাযণত াআাংযাজ াণনয দাআ ূচনা। এযয ফহু
াং্রনাভ, ফহু ীণদয াঅত্মফবরদাণনয ভধয বদণয় দদণয স্বাধীনতা াঅণফ প্রায় দুণা ফছয য ” ১৫াআ
াগাস্ট, ১৯৪৭।
(৩) ” যণভন দফাধয় ফযাণে চাকবয কণয।
” তা ণফ।
(৪) এবাণফ াজানা, াঅণচনা াংস্থায় দকউ টাকা যাণে? াঅভাণক াঅণগ একফায বজজ্ঞাা কণয দনণফ দতা।
উণযাি একবট উদাযণণ প্রথাগত ফযাকযণণ উবেবেত াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয প্রথভ ততবট ূযণ কযা য় বন। এক
নাং উদাযণণ উবেবেত ঘটনাদুবট (‚াবভণতয ফে ফে কথা ফরা‛ এফাং ‚তায দদো না ায়া মায়া‛) দকফরভাত্র
বফফৃবতভুূণততয ণয ঘটণফ এভন কথা ফরা য় বন1 উি ঘটনাগুবর বনয়বভত ঘণট থাণক। দুাআ নাং উদাযণণয উবেবেত
বিয়াবটয (বাযণতয স্বাধীনতা াঅা) াফস্থান স্পষ্টতাআ বফফৃবতভুূণততয ূণফত 1 এবট একবট ঐবতাবক ঘটনা। বতন নাং উদাযণণ
ফততভান ভুূণততয একবট ঘটনা ( যণভণনয ফযাণে চাকবয কযা) ম্বণে ফিা ভন্তফয কযণছ। চায নাং উদাযণণ াধাযণ
ববফলযণতয ফযফায কযা ণয়ণছ এভন একবট ঘটনায জনয ( বজজ্ঞাা কণয দনয়া) মা াতীণত ঘটা উবচত বছর বকন্তু ঘণট বন।
এছাো াঅভযা এভন উদাযণ াাআ দমোণন াধাযণ ববফলযণতয বযফণতত ানয কাররূ ফযফায কযা দমণত াণয।
(৫) ণয না এণর, না াঅণফ ।
(৫ক) ণয না এণর, না এর।
এাআ দজাণেয গঠক উাদানগুবর এক, াথতকয শুধুভাত্র ভাবকা বিয়ায কাররূণ। বব্ন  কাররূ বকন্তু বিয়ায বব্ন 
কারগত াফস্থান বনণদত কযণছ না 1 দুবট দিণত্রাআ একবট ঘটনায না ঘটায ম্ভাফনা যণয়ণছ (ণযণয াঅা)। দাআ ম্ভাফনায
বযণপ্রবিণতাআ ফিায দুাআ বব্ন  ভণনাবাণফয াআবেত বভরণছ দুাআ কাররূণয ফযফাণয। কী দাআ ানুবূবতগত তাযতভয, একাআ
ম্ভাফনায বযণপ্রবিণত দুাআ কাররূণয প্রণয়াণগয তাৎমত কী, এাআ দুাআ কাররূ প্রণয়াণগয তত াঅণছ বকনা --- প্রথাগত
ফযাকযণণ তায উত্তয বভরণফ না।
এাআ বনফণে াঅভযা াঅয উদাযণ দনফ দমোণন উবেবেত বিয়ায াফস্থান ববফলযণত াথতাৎ বফফৃবতভুূণততয ণয নয়, বকন্তু
তফু াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ঘণটণছ। াঅভযা এাআ াঅাত ােবতয ফযােযা দদফ। দাআণে াঅভযা দাআফ উদাযণ দনফ
দমোণন বিয়ায কারগত াফস্থান ম্বণে ধাযণায দকান বযফততন না ঘবটণয় াধাযণ ববফলযণতয বযফণতত ানয কাররূণয
প্রণয়াগ ম্ভফ। এাআভস্ত দিণত্র াঅভযা াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয তাৎমত ফযােযা কযফ এফাং এাআ কাররূণয প্রণয়াণগয
ততাফরী বনণদত কযফ।

াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ : কারগত  বাফগত
াধাযণ ববফলযণতয বফবব্ন  প্রণয়াগণক াঅভযা ভূর দুবট দেবণণত বফনযস্ত কণযবছ । প্রথণভ াঅভযা এাআ বিয়ারূণয কারগত
( temporal) প্রণয়াণগয াঅণরাচনা কযফ, তাযয বাফগত ( modal ) প্রণয়াণগয।

কারগত প্রণয়াগ
বফফৃবতভুূণততয বযণপ্রবিণত উবেবেত ঘটনায ানুষ্ঠানভুূণততয াফস্থান বনফণেয এাআ াাংণয াঅণরাচয বফলয়। প্রথাগত
ফযাকযণণ এাআ কাররূণয প্রণয়াণগয দম বফফযণ াঅভযা াাআ, দমোণন দদো মায় বিয়ায াফস্থান ুস্পষ্টবাণফ বফফৃবতযফততী
দকান ভুূণতত এফাং বনফণেয শুরুণত াঅভযা দম ভস্ত উদাযণ দফণছ বনণয়বছ, দমোণন বিয়ায াফস্থান বফফৃবতূফতফততী ভুূণতত
াথফা বফফৃবতভুূণতত ” াধাযণ ববফলযণতয এাআ বদ্ববফধ প্রণয়াণগয ভণধয একটা দমাগূত্র বনণদত কযা াঅভাণদয রিয।
বনফণেয এাআ াাংণয াঅণরাচনাবটণক বতনবট উমতাণয় বফবি কযা ণয়ণছ।
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বনয়বভত ানুবষ্ঠত বিয়ায জনয াধাযণ ববফলযৎ
াঅভযা জাবন বিয়ায বনয়বভত ানুষ্ঠান বনণদত কযণত াধাযণ ফততভান ফযফহৃত য়। দাআ বনয়ণভাআ যফততী বতনবট
উদাযণফাণকয াআ কাররূণয প্রণয়াগ ঘণটণছ।
(৬) বফভরফাফু াতযন্ত ণযাকাযী। কায দকান বফদ াঅণদয েফয দণর উবন ফভয় ফায াঅণগ ছুণট মান ।
(৭) াভরণক াঅভায বফযবিকয রাণগ । ফভয় শুধু বনণজয গুণগান কণয ।
(৮) তীকাকু াঅভাণদয েুফ বারফাণন। মেনাআ দকান কাণজ ফাাআণয মান াঅভাণদয জনয বকছু না বকছু উায বনণয়
াঅণন।
এাআ ফাকযগুবরণত াথতান্তয না ঘবটণয় বিয়াণদয াধাযণ ফততভাণনয স্থাণন াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ম্ভফ।
(৬ক) বফভরফাফুণক াতযন্ত ণযাকাযী। কায দকান বফদ াঅণদয েফয দণর উবন ফভয় ফায াঅণগ ছুণট মাণফন
(৭ক) াভরণক াঅভায বফযবিকয রাণগ । ফভয় শুধু বনণজয গুণগান কযণফ ।
(৮ক) তীকাকু াঅভাণদয েুফ বারফাণন। মেনাআ দকান কাণজ ফাাআণয মাণফন াঅভাণদয জনয বকছু না বকছু উায বনণয়
াঅণফন।
ুনবরতবেত ফাকযগুবরণত ঘটনায ানুষ্ঠানভুূতত ম্বণে দকান বব্ন  ধাযণা য় না । প্রবতবট উদাযণণাআ ঘটনায ানুষ্ঠাণনয
দিত্রবট াতীত দথণক ববফলযৎ মতন্ত প্রাবযত। ছয় (ক) ফাণকযয াথত এাআ নয় দম বফভরফাফু এমাফৎ কায উকায কণযন বন,
বফফৃবতভুূণততয যফততী দকান ভয় দথণক ণযাকায কযা শুরু কযণফন। ছয়  ছয় (ক) দুবট ফাণকযযাআ তাৎমত এাআ দম
বফভরফাফু াতীণত ভানুণলয উকায কণযণছন, ফততভাণন কণযন, ববফলযণত কযণফন। যফততী াত  াত (ক) এফাং
াঅট  াঅট (ক) দুবট দজাে ম্বণে একাআ ফিফয প্রণমাজয।
মেন াধাযণ ফততভান ফযফায কযা ণি তেন ফিায ফিফয ণি দম ঘটনাবট বফফৃবতূফতফততী ণফত ঘণটণছ,
বফফৃবতভুূণতত ঘটণত াণয, বফফৃবতযফততী ণফত ঘটণফ। এোণন ফরা দযকায মেন এাআ কাররূণয প্রণয়াগ ঘণট তেন
বফফৃবতভুূণতত দম ঘটনাবট ঘটণছ এভন কথা ফরা মায় না। ছয়, াত  াঅট নাং ফাকযগুবরয তাৎমত এাআ নয় দম বফফৃবতভুূণতত
বফভরফাফু কায উকায কযণছন াথফা াভর বনণজয গুণগান কযণছ াথফা তীকাকু উায বনণয় াঅণছন।
বফফৃবতভুূণতত উবেবেত ঘটনা ঘটণছ বকনা াধাযণ ফততভান কাররূণয প্রণয়াগ দথণক দাআ বফলণয় বকছু ফরা মায় না। দাআজনয
উবেবেত বযবস্থবত ম্বণে বালাবতবযি জ্ঞান (extra-linguistic knowledge) াঅফযক। শুধুভাত্র বিয়ায কাররূ দথণক
াঅভযা এাআটুকু ফরণত াবয দম বফফৃবতভুূণতত বফদযভান দকান াঅধাণয দকান চাবযবত্রক বফবণষ্টযয াবস্তত্ব বনণদত কযা ণি।
প্রথণভাি বতনবট ফাকয দথণক াঅভযা দুবট বদ্ধান্ত ্রনণ কযণত াবয। প্রথভতাঃ বফভরফাফু, াভর  তীকাকু বফফৃবতভুূণতত
জীবফত।তা মবদ না ত াধাযণ ফততভাণনয স্থাণন বনতযফৃত্ত াতীত (ছুণট দমণতন, গুণগান কযত, ফাাআণয দমণতন... বনণয়
াঅণতন) ফযফহৃত ত। বদ্বতীয়ত উি ফযবিণদয ভণধয মথািণভ ‚ণযাকায কযা‛, ‚াঅত্মপ্রাংা কযা‛, ‚াঅনজনণদয
জনয উায াঅনা‛ এাআ চাবযবত্রক বফবষ্টযগুবর বফফৃবতভুূণতত বফদযভান। দাআ ভুূণতত তাযা উি ঘটনাগুবর ঘটাণিন এভন ণত
াণয ফা না াণয, বকন্তু তাাঁযা দতভন ঘটনা ঘটাণত িভ।
এাআ ভস্ত দিণত্র াধাযণ ফততভাণনয স্থাণন াধাযণ ববফলযৎ প্রণয়াগ কণয ফিা দফাঝাণত চাাআণছ দম দমণতু াতীণত 
ফততভাণন াথতাৎ বফফৃবতভুূতত মতন্ত দকান ঘটনা বনয়বভতবাণফ ঘণটণছ, ববফলযণত ফা বফফৃবতভুূণততয ণয দাআ ঘটনা দতভবন
বনয়বভতবাণফাআ ঘটণফ। ানযবাণফ ফরা চণর উবেবেত াঅধাণয বফফৃবতভুূণতত দম চাবযবত্রক বফবষ্টয বফদযভান (উণযাি
উদাযণগুবরণত বফভরফাফুয ণযাকাযপ্রফৃবত্ত, াভণরয াঅত্মপ্রাংায ভানবকতা, তীকাকুয কণরয জনয উায াঅনায
প্রফণতা) ভণন কযা মায় দাআ বফবষ্টযবট বফফৃতযফততী ভুূততগুবরণত ািুণ্ণ থাকণফ। এণিণত্র ববফলযৎ দকফর ঘটনায
বফফৃবতভুূততযফততী াফস্থান বনণদত কণয না প্রাক-ববফলযৎ াববজ্ঞতায বববত্তণত ববফলযৎ ম্বণে দকান বদ্ধান্ত ্রনণণয াআবেত
দদয়।

ঐবতাবক  াঅেযানভূরক ববফলযৎ
ঐবতাবক ঘটনাফরীয বফফযণ বদণত াতীণতয কাররূণয প্রণয়াগাআ প্রতযাবত। বকন্তু ঘটনায াফস্থান বফফৃবতভুূণততয ফহু
ূণফত য়া ণে বফফযণীণত বিয়াণদয ফততভাণনয কাররূণয ফযফায ফহুর প্রচবরত। প্রথাগত ফাাংরা ফযাকযণণ
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াধাযণ ববফলযৎ 0 ফাাংরা ফযাকযণণ  ফাস্তফ জীফণন

ফততভাণনয এাআ প্রণয়াগণক স্বীকৃবত দদয়া ণয়ণছ। ফযাকযণণয প্রাথবভক াঠ মায াঅণছ বতবন ‚ঐবতাবক ফততভান‛ ফা
‚Historical Present” নাভগুবরয ণে বযবচত। বকন্তু প্রথাগত ফাাংরা ফযাকযণণ ফরা য় বন দম ঐবতাবক ঘটনায বফফযণ
বদণত ববফলযৎ কাররূণয ফযফায ণত াণয ।
(৯ ) ফ্রাণে দলাে রুাআণয়য যাজত্বকার। াধাযণ ভানুল বনদারুণ ানটণন বদন কাটাণি। তাণদয উয িভাগত কণযয
দফাঝা চাাণনা ণি। ানযবদণক ভুবষ্টণভয় ুবফধাণবাগী বকছু ভানুল বফুর বফবণফ স্ফীত ণয়
উঠণছ। বফরাফযাণন
তাণদয বদন কাটণছ। একবদণক িভফধতভান াভাবজক বফলভয াযবদণক ম্রাট বনবফতকায। জনতায ভণধয াণন্তাল িভাঃ
ধূভাবয়ত ণি। াফণণল একবদন দাআ ুঞ্জীবূত দিাণধয বফণস্ফাযণ ঘটণফ। ১৪াআ জুরাাআ িুব্ধ জনতা যাবযণয যাজণথ
দনণভ াঅণফ। ফাবস্তর দুগত ধ্বাং কণয তাযা যাজফন্দীণদয ভুি কযণফ। বস্বযতণেয প্রতীক ফাবস্তর দুণগতয তন পযাব
বফপ্লণফয ূচনা। এযয স্বাধীনতা, াভয  দৌভ্রাতৃণত্বয ফাণী ফতত্র ছবেণয় েণফ।
(১০) বচবকৎায জনয যফীন্দ্রনাথণক াবন্তবনণকতন দথণক দজাোাাঁণকায় বনণয় াঅা য় ২৫দ জুরাাআ,১৯৪১। তেন দকউ
বাফণত াণযন বন এাআ ণফ াবন্তবনণকতন দথণক তাাঁয দল মাত্রা। তাাঁয ঐকাবন্তক াঅকাঙ্ক্ষা বছর াবন্তবনণকতণনয ান্ত, বনস্তব্ধ
বযণফণাআ দমন তাাঁয জীফনাফান য়। তাাঁয দাআ দল াআিা ূযণ ণফ না। করকাতায জনতায উেত্ত দকারার াঅয
জয়ধ্ববনয ভধয বদণয় তাাঁয ভাপ্রস্থান মাত্রা ানুবষ্ঠত ণফ।
াতীণতয ঘটনায জনয মেন দকান ানতীত ( non-past) কাররূ ফযফায কযা য়, তেন ফরাাআ ফাহুরয বিয়ায ফাস্তফ
কারগত াফস্থান বনণদত কযা ফিায উণেয নয়, তায রিয দোতায ভণন ঘটনা ম্বণে বব্ন তয ানুবূবত ৃবষ্ট কযা। াঅভযা
জাবন ঐবতাবক ফততভাণনয প্রণয়াণগয উণেয াআবতাণয দাআ াধযাণয় কল্পপ্রতযাফততন ঘবটণয় দোতা ফা াঠণকয ভণন
প্রতযিদতণনয ানুবূবত ঞ্চায কযা। এণিণত্র কাণরয ািণযোয় বনণতায়কবফন্দু (point of reference) বফফৃবতভুূতত নয়
,এাআ বনণতায়কবফন্দু এক কল্পবফফৃবতভুূতত ” বফফৃবতূফতফততী এক ভুূতত। ফততভান কাররূণয দ্বাযা বচবিত ঘটনাণক এাআ নূতন
বনণতায়কবফন্দুয ভকারীন রূণ উস্থান কযা য়। দমভন নয় নাং উদাযণণ দোতা ফা াঠক দলা রুাআণয়য াানাধীন প্রাক
বফপ্লবফক ফ্রাণে উনীত ণয় তৎকারীন ঘটনাফরীয ািী ণয় ণঠন1 দাআফ ঘটনাফরী এাআ বফফযণণ ঘটভান ফততভাণনয
দ্বাযা বচবিত ণয়ণছ” দমভন াধাযণ ভানুণলয দুদতা, তাণদয উয কয চাাণনা, ুবফধাণবাগী ভানুলণদয বফরাফহুর
জীফনমান প্রবৃবত। এযয মেন াতীণতয ঘটনায জনয ববফলযণতয কাররূ ফযফহৃত য় তেন তা নূতন বনণতায়কবফন্দুয
ভকারীন নয়, যফততী ঘটনারূণ প্রতীয়ভান য় ” দমভন জনতায দিাণধয বফণস্ফাযণ ঘটা, যাবযণয যাজণথ দনণভ
াঅা, যাজফন্দীণদয ভুি কযা প্রবৃবত। কল্প াফস্থাণন বস্থত দোতা /াঠণকয দৃবষ্টণত উবেবেত ঘটনাগুবরণক াঅ্ন  ঘটনারূণ
উস্থান কযা ণয়ণছ। বতবন এাআফ ঘটনায প্রতযিদতী থাণকন না, এাআফ ঘটনায প্রতীিা কণযন। দম ঘটনা ফাস্তণফ
াআবতূণফত ঘণট দগণছ, বাফনায় তায ানুষ্ঠানভুূততণক বফরবম্বত কণয একাআ ণে াবনফামততায ানুবূবত ঞ্চায কযা য়।
দোতা/াঠক বনণজণক ঘটনায ািী ফণর ানুবফ না কযণর, ঘটনাবট তাাঁয দৃবষ্টণত ূফতবনধতাবযতরূণ প্রতীয়ভান য়।
এাআ ঐবতাবক ববফলযণতয প্রণয়াণগয একবট তত াঅণছ। একক ঘটনায বফফযণ বদণত এাআ কাররূণয প্রণয়াগ ঘটণত
াণয না। ঐবতাবক ফততভাণনয ণে ঐবতাবক ববফলযণতয াথতকয এোণনাআ। বনণনাি উদাযণগুবর একক ফাকযরূণ
ফযাকযণগত শুদ্ধ এফাং ম্পূণতবাণফ ্রনণণমাগয।
(১১ ) যফীন্দ্রনাথ ১৯১৩ াণর দনাণফর ুযস্কায ান।
(১২ ) ১৮৯৮ াণর বণয়য কুযবয  ভাযী কুযবয দযবডয়াভ াঅবফষ্কায কণযন।
(১৩ ) ১৯৪৫ াণরয ৬াআ াগাস্ট বণযাবভায় াযভাণবফক দফাভা দপরা য় ।
(১৪ ) ্রনাাভ দফর দটবরণপান াঅবফষ্কায কণযন।
(১৫ ) বটু ুরতান পযাব বফপ্লফী াংগঠন জযাণকাবফণনয দয ন।
(১৬ ) াঅর ফাযায়ুনী যাভায়ণ পাবতণত ানুফাদ কণযন ।
উণযাি উদাযণগুবরয প্রথভ বতনবটণত মবদ াধাযণ ফততভাণনয স্থাণন াধাযণ ববফলযৎ ফযফায কযা য় তণফ ফাকযগুবর
ফযাকযণগতবাণফ াশুদ্ধ ণফ।
(১১ক ) * যফীন্দ্রনাথ ১৯১৩ াণর দনাণফর ুযস্কায াণফন।
(১২ক ) * ১৮৯৮ াণর বণয়য কুযবয  ভাযী কুযবয দযবডয়াভ াঅবফষ্কায কযণফন।
Volume-II, Issue-II

September 2015

45

দগৌতভ কুভায নাগ

াধাযণ ববফলযৎ 0 ফাাংরা ফযাকযণণ  ফাস্তফ জীফণন

(১৩ক ) * ১৯৪৫ াণরয ৬াআ াগাস্ট বণযাবভায় াযভাণবফক দফাভা দপরা ণফ ।
এাআ উদাযণগুবরণত ারতাবযণেয উণেে াঅণছ। াতীতকারণদযাতক ব্দ ফা ব্দগুণিয ণে াধাযণ ববফলযণতয
ফযফায ফযাকযণম্মত নয়।
ানযবদণক ণযয বতনবট উদাযণণ াতীতকারবনণদতক ব্দ না থাকায় াধাযণ ফততভাণনয স্থাণন াধাযণ ববফলযৎ প্রণয়াগ
কযণর ুনবরতবেত ফাকযবট ফযাকযণগতবাণফ াশুদ্ধ ণফ না বকন্তু াথতান্তয ঘটণফ। ুনবরতবেত ফাকযগুবর দোতা ফা াঠণকয
দৃবষ্টণত াঅয ঐবতাবক ঘটনারূণ প্রতীয়ভান ণফ না, বফফৃবতভুূততযফততী ঘটনারূণাআ প্রতীয়ভান ণফ।
াতীত ঘটনায জনয াধাযণ ববফলযণতয ঐবিক প্রণয়াণগয াঅয একবট দৃষ্টান্ত উণেে কযা দমণত াণয। ঐবতাবক
ঘটনাফরীয বফফযণ দদয়ায ভত, দকান চরবিত্র দদণে এণ তায কাববনবট বফফৃত কযণত ফিা াতীণতয কাররূণয
বযফণতত ববফলযণতয কাররূ প্রণয়াগ কযণত াণয। ধযা মাক ফিা দোতাণক ‚গুী গাাআন ফাঘা ফাাআন‛ বণনভায গল্প
দানাণি 1 দ ফরণত াণয
(১৭) ্রনাণভয দরাক াবতষ্ঠ ণয় গুবণক গাধায বণঠ চাবণয় ্রনাভ দথণক ফায কণয বদর। দমণত দমণত গুব গবীয ফণন
ঢুণক ের। এাআোণন ফাঘা ফাাআণনয ণে য দদো ণফ। এযয যা একণে গানফাজনা কযণফ। শুণন বূণতয যাজা ভুগ্ধ
ণয় মাণফ। এযয গুী ফাঘাণক দ বতন ফয দদণফ ।
এাআ উদাযণণ ফযফহৃত াধাযণ ববফলযৎণক াঅভযা ‚াঅেযানভূরক ববফলযৎ‛ াববধায় বচবিত কযফ। ‚ঐবতাবক
ববফলযণতয‛ ণে ‚াঅেযানভূরক ববফলযণতয‛ াথতকয শুধুভাত্র এাআ দম প্রথভ দিণত্র উবেবেত ঘটনাগুবরয স্থান ফাস্তফ াতীণত
1 বদ্বতীয় দিণত্র দগুবর কাববন ফা কবল্পত াতীণতয ান্তগতত। (াফয বদ্বতীয় দিণত্র ঘটনাগুবর ফাস্তফ াতীণতয ণত াণয 1
দমভন চরবিত্রবট মবদ দকান ঐবতাবক কাববন য়।তণফ দণিণত্র চরবিত্রকাণযয ফযবিগত কল্পনায বূবভকা থাকণফাআ)।
উবয় দিণত্রাআ াধাযণ ববফলযণতয এাআ াঅরোবযক প্রণয়াণগয বববত্ত একাআ”াতীণত স্থাবত কল্পবফফৃবতভুূণততয বযণপ্রবিণত
ঘটনায উত্তযকারীন াফস্থান বনণদত কযা। ফিা তায জ্ঞাত ঘটনাফরীয ম্বণে দোতায ভণধয প্রতীিায ানুবূবত জাবগণয়
দতাণর।

ানুভানবনবতয বদ্ধান্ত
ফিা মেন ফততভান ফা াতীণত ানুবষ্ঠত ঘটনা ফা বফদযভান াফস্থায ( state) প্রতযিদতী নয়, বকন্তু ানুভাণনয উয বনবত য
কণয দকান বদ্ধান্ত ্রনণ কণয তেন তায ফিফয জানাণত দ াধাযণ ববফলযৎ প্রণয়াগ কণয। প্রথণভ ফততভাণনয ঘটনায
উদাযণ দনয়া মাক।
(১৮ ) দকউ কবরাংণফর ফাজাণরা, কাণজয ভাব ণফ।
(১৯ ) এাআ ফাআটা েুফ দাভী ণফ।
উণযাি উদাযণগুবরয দকানবটণতাআ বফফৃবতযফততী দকান ভুূণতত ঘটনায ানুষ্ঠান বনণদত কযা ণি না। াঅঠায নাং
উদাযণণ দদো মাণি কবরাংণফর দফণজণছ ুতযাাং বনবিতবাণফ ফরা মায় দযজায় দকউ দাাঁবেণয় াঅণছ। যফততী উদাযণণ
ফাআবটয দাভ বনধতাবযত ণয় াঅণছ 1 এভন কথা ফরা ণি না দম ববফলযণত ফাআবটয দাভ দফণে মাণফ। ফিা জাণন না দযজায় দক
দাাঁবেণয় াথফা ফাআটায দাভ কত। ানুভাণনয উয বববত্ত কণয দ বদ্ধান্ত বনণি দম াঅগন্তুক গৃণয বযচাবযকা, াথফা ফাআবট
েুফ দাভী। ফিা শুধু একবট ম্ভাফনায কথা ফরণছ, দ বনণজ ভণন কণয না দম তায ফিফয বফতকতাতীত। মবদ দ বনণজয ফিফয
ম্বণে ম্পূণত বনবিত ত, মবদ দ াঅয ানয দকান ম্ভাফনা স্বীকায না কযত তাণর দ াধাযণ ববফলযৎ ফযফায কযত না।
দাআ দিণত্র দ বনিয়তাূচক ব্দণমাণগ বিয়াবফীন ফাকয ফযফায কযত ।
(১৮ক) দকউ কবরাংণফর ফাজাণরা, বনিয় কাণজয ভাব।
(১৯ক ) এাআ ফাআটা বনিয় েুফ দাভী ।
এণিণত্র ববফলযৎ কাররূণয প্রণয়াণগয তাৎমত এাআ দম ফততভাণন ফা বফফৃবতভুূতত মতন্ত ফিায কাণছ মণথষ্ঠ তথযপ্রভাণ
দনাআ মায বববত্তণত দ ফরণত াণয দম তায বদ্ধান্ত ম্পূণত বঠক। াঅগন্তুক বতয বতয বযচাবযকা বকনা তা জানণত ণর
দযজা েুরণত ণফ 1 ফাআটা বতযাআ দাভী বকনা জানণত ণর ফাআটা েুণর দাভ দদণে বনণত ণফ। দুবট দিণত্রাআ একভাত্র
ববফলযণত ফা বফফৃবতভুূণততয যাআ ফিা বনণজয ফিণফযয তযতা ম্বণে বনবিত ণত াণয।
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ণযয উদাযণণ উবেবেত ঘটনাবট াতীণত ঘণট দগণছ।
(২০ ) ” এ কী ! দুণধয দফাতর দভণঝয় ণে যণয়ণছ!
”বফোর ণফ।
(২১ ) ”ুবভত এত বাণরা গায় , বনিয় াঅণগ কেন গান বণেণছ।
” তা ণফ।
কুবে নাং উদাযণণ ূফতফততী ঘটনায (দুণধয দফাতর ণে মায়া) বযণপ্রবিণত ফিা তায ভতাভত জানাণি। দুণধয
দফাতর দভণঝয় ণে থাকণত দদণে তায বদ্ধান্ত বফোর এণবছর। ণযয উদাযণণ ফিা াতীণত ুবভণতয গান দোয
ম্ভাফনা স্বীকায কণয বনণি। াঅঠায  ঊবন নাং উদাযণণ াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয দম ফযােযা দদয়া ণয়বছর তা এাআ
দুবট উদাযণফাকয ম্বণে প্রণমাজয। বফফৃবতভুূণততয ূণফত বফোর এণবছর বকনা, ুবভত গান বণেবছর বকনা তা বনবিতবাণফ
ফরায ভত মণথষ্ঠ প্রভাণ বফফৃবতভুূতত মতন্ত ফিায কাণছ দনাআ। দ শুধু ম্ভাফনাাআ ফযি কযণছ। শুধুভাত্র বফফৃবতযফততী দকান
ভুূণততাআ ফিণফযয মথাথততা প্রভাবণত ণত াণয।
রিণীয় ববফলযৎ কাররূণয এাআ প্রণয়াগ দকফরভাত্র ‚য়া‛ বিয়ায ণোআ ম্ভফ। াঅঠায  কুবে নাং উদাযণগুবরয
ুনবরতেন কণয াঅভযা ফরণত াবয
(১৮ক ) কাণজয ভাব এণণছ।
(২০ক ) বফোর ঢুণকবছর।
বকন্তু কেনাআ ‚াঅা‛ ফা ‚দঢাকা‛ বিয়ায াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ম্ভফ নয়। উবেবেত বযবস্থবতণত াঅভযা কেনাআ
ফরণত াবয না
(১৮ে) কাণজয ভাব াঅণফ।
(২০ে) বফোর ঢুকণফ।
এাআ াাংণয উদাযনগুবরণত াধাযণ ববফলযৎ ঘটনায ানুষ্ঠানভুূতত বনণদত কযণছ না, বনণদত কযণছ ঘটনায তযতা
মাচাাআণয়য ভুূততবট। প্রবতবট দিণত্রাআ এাআ ভুূততবটয াফস্থান কাণরয ািণযোয় বফফৃবতভুূণততয ণয।

কারগত প্রণয়াণগয ঐকয
বনফণেয এাআ াাংণ প্রথাগত ফযাকযণণ াধাযণ ববফলযণতয ানাণরাবচত বকছু প্রণয়াগ াঅভযা দদেরাভ। এাআ ভস্ত প্রণয়াগ
এফাং প্রথাগত ফযাকযণণ উবেবেত প্রণয়াণগয ভণধয একটা ান্তরতীন ঐকয দদো মায় 0 বনণতায়কভুূণততয (moment of
reference) বযণপ্রবিণত উত্তযকারীনতা (posteriority)। এাআ বনণতায়কভুূততবট াধাযণবাণফ বফফৃবতভুূতত। ুস্পষ্টবাণফ
উণেে না কযণর প্রথাগত বফয়াকযণযা বফফৃবতভুূততণক বনণতায়কভুূতত ধণয বনণয়াআ তাাঁণদয াঅণরাচনায় া্রনয ণয়ণছন।
াধাযণবাণফ বফফৃবতভুূতত ণর, বনণতায়কভুূততবট বফফৃবতূফতফততী দকান ভুূতত ণত াণয। াধাযণ ববফলযৎ দাআ
কল্পবফফৃবতভুূণততয বযণপ্রবিণত উত্তযকারীনতা বনণদত কযণত াণয দমভন াঅভযা দদণেবছ ঐবতাবক  াঅেযানভূরক
ববফলযণতয দিণত্র। াঅভযা াঅয দদণেবছ এাআ কাররূণয প্রণয়াণগয একবট তত প্রথাগত ফযাকযণণ াঅণযা কযা ণয়ণছ 1
াঅভযা দদণেবছ ুনীবতকুভায চণটাাধযায় এাআ কাররূণয াঅণরাচনা কযণত বগণয় ফণরণছন ‚দম বিয়া এেন ঘণট নাাআ ...‛
।বকন্তু াঅভযা াআবতূণফত উণেে কণযবছ এাআ ততবট এাআ কাররূণয প্রণয়াণগয ণি াবযামত নয়। উবেবেত ঘটনা
বফফৃবতভুূণতত এফাং তায ূফতফততী ণফত ঘটণত াণয, বকন্তু তায ানুষ্ঠানণিত্রবট বফফৃবতভুূণততয যফততী ফত মতন্ত প্রাবযত ণত
ণফ। ফণণল াঅভযা দদণেবছ শুধু ঘটনায ানুষ্ঠানভুূততাআ নয়, তায তযতা মাচাাআণয়য ভুূততবটয াফস্থান বফফৃবতভুূণততয
যফততী ণফত ণর এাআ কাররূণয প্রণয়াগ ণত াণয।

বাফগত প্রণয়াগ
বনফণেয যফততী াাংণ াঅভযা দম ভস্ত উদাযণণ াঅভযা দফণছ বনণয়বছ দোণন াধাযণ ববফলযৎ উবেবেত বিয়ায
কারগত াফস্থান বনণদত কযণছ না। এাআ বিয়ারূণয ভধয বদণয় উবেবেত ঘটনাবট ম্বণে ফিায ভণনাবাফ াববফযি ণি ”
দমভন ফিায াআিা ফা াবনিা, তায প্রবতবিয়া াআতযাবদ। ঘটনায াফস্থান বফফৃবতভুূণততয ণয ণত াণয, ূণফত ফা দাআ
ভুূণতত ণত াণয, বকন্তু কারগত াফস্থাণনয প্রশ্নবট াপ্রাবেক, ফিায দৃবষ্টবেী এোণন াঅণরাচয।
Volume-II, Issue-II

September 2015

47

দগৌতভ কুভায নাগ

াধাযণ ববফলযৎ 0 ফাাংরা ফযাকযণণ  ফাস্তফ জীফণন

এাআ াাংণয াঅণরাচনাবটণক াঅভযা াাঁচবট উমতাণয় বফবি কণযবছ।

ানুজ্ঞাণদযাতক াধাযণ ববফলযৎ
াঅণদ ফা ানুণযাধ কযণত ভধযভুরুণল াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ঘণট থাণক।
(২২ ) দযাজ কাণর উণঠ ফযায়াভ কযবফ ।
(২৩ ) ফাআটা ভণন কণয কভরণক বদণয় দদণফ ।
(২৪ ) ভয় দণরাআ াঅভাণদয ফাবে চণর াঅণফন।
এাআ ফাকযগুবরণত উবেবেত ঘটনাগুবরয কারগত াফস্থান বনণদত কযা ফিায উণেয নয়। মবদ ঘণট ঘটনাগুবর
বফফৃবতভুূণততয ণযাআ ঘটণফ, বকন্তু এণিণত্র ফিায াআিাাআ প্রাধানয াণি। দোতা তায াআিা ূযণ করুক, ফিায এাআ বাফনাাআ
প্রকাবত ণয়ণছ। ভধযভুরুণল াধাযণ ববফলযণতয কাররূমুি ফাণকযয ভাধযণভ াঅণদ াথফা ানুণযাধ দুাআাআ ফযি কযা
ম্ভফ। চবি নাং উদাযণফাকযবটয াঅণদ য়ায ম্ভাফনা দনাআ বকন্তু ূফতফততী দুবট ফাণকযয দিণত্র দুবট ম্ভাফনাাআ থাকণছাআ।
ভণন যােণত ণফ াধাযণ ববফলযণতয এাআ প্রণয়াণগয জনয ভধযভুরুণলয উবস্থবত একবট াঅফবযক তত ণর, মণথষ্ঠ
নয়। দুবট উদাযণ দনয়া মাক।
(২৫ ) তুবভ যীিায় েুফ বাণরা দযজাল্ট কযণফ ।
(২৬ ) এত বযেভ কযবছ, তুাআ দতা কবঠন াুণে ণে মাবফ।
দকানণিণত্রাআ ফিা দোতাণক ানুণযাধ ফা াঅণদ কযণছ না। দুবট দিণত্রাআ াবযাববতক বযবস্থবত বফচায কণয দ
বদ্ধাণন্ত াঅণছ দম বফফৃবতযফততী দকান ভুূূ্ণতত উবেবেত ঘটনাবট ঘটণফ। প্রথভ দিণত্র উদাযণফাণকয উবেবেত না থাকণর
ানুভান কযা মায় দম দোতা যীিায জনয েুফ বাণরাবাণফ প্রস্তুবত বনণয়ণছ, ুতযাাং ফিা ভণন কণয দ েুফ বাণরা পর
কযণফ। বদ্বতীয় দিণত্র এভন ানুণযাধ ফা াঅণদ কযায প্রশ্নাআ ণঠ না, ফিায াঅোয কাযণ ুস্পষ্টবাণফ উণেে কযা
ণয়ণছ। দুবট দিণত্রাআ দদো মাণি ফিায ফযবিগত াআিা াবনিায দকান গুরুত্ব দনাআ, ঘটনায কারগত াফস্থান বনণদত কযাাআ
তায উণেয। াধাযণ ববফলযৎ এোণন ানুজ্ঞায প্রবতরূ নয়।
ভধযভুরুণল ফযফহৃত ববফলযৎ ানুজ্ঞাণদযাতক বকনা তা বনণতয় কযায উায় র াধাযণ ববফলযণতয স্থাণন ববফলযৎ ানুজ্ঞায
বফকল্প প্রণয়াগ। মবদ দদো মায় এাআ বফকল্প প্রণয়াণগ ুনবরতবেত রূবট ্রনণণমাগয থাকণছ তেন ফরা দমণত াণয
দাআণিণত্র াধাযণ ববফলযৎ ানুজ্ঞাণদযাতক। দমভন ূণফতাি দুবট উদাযণফাণকয মবদ ববফলযণতয স্থাণন ববফলযৎ ানুজ্ঞা
ফযফায কযা মায়।
(২৫ক ) তুবভ যীিায় েুফ বাণরা দযজাল্ট দকায ।
(২৬ক ) তুাআ কবঠন াুণে ণে মা।
তাণর ফাকযগুবর ফযাকযণগতবাণফ াশুদ্ধ না ণর ্রনণণমাগয থাণক না। কাণযা কাণছ বাণরা পর প্রতযাবত ণর
তাণক ফরা দমণত াণয ‚দতাভাণক েুফ বাণরা দযজাল্ট কযণত ণফ‛, তায ফদণর যাবয ানুজ্ঞায প্রণয়াগ কযণর ফাকযবট
াঅেষ্ট দানায়। ছাবি (ক) উদাযণফাকয ম্বণে ফরা মায় বিয়ায এভন রূ ফযফায কযা দমণত াণয শুধুভাত্র াববা
বদণত দগণরাআ। ানযবদণক এাআ াাংণয প্রথভ দুবট উদাযণফাণকয াধাযণ ববফলযণতয স্থাণন স্বিণন্দ ববফলযৎ ানুজ্ঞায
ফযফায কযা দমণত াণয।
(২২ক ) দযাজ কাণর উণঠ ফযায়াভ কবয ।
(২৩ক ) ফাআটা ভণন কণয কভরণক বদণয় বদ।
দমণতু ‘াঅবন’ দমাণগ াধাযণ ববফলযৎ  ববফলযৎ ানুজ্ঞায বিয়ারূবট একাআ য় তাাআ চবি নাং ফাকযবটয ুনবরতেণনয
প্রণয়াজন দনাআ।
এফায প্রশ্ন র এাআ ানুজ্ঞাণদযাতক াধাযণ ববফলযৎ বক ববফলযৎ ানুজ্ঞায ভাথতক ? াঅণদ ফা ানুণযাধ কযণত বক ফিা
তায াআিানুমায়ী দম দকান একবট ফযফায কযণত াণয? াঅভযা মবদ ফাাআ “ ফাাআ (ক), দতাআ-দতাআ (ক) দজােগুবরণক
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দদবে তাণর দুাআ বিয়ারূণয ভণধয দতভন দকান াথতাথতকয দচাণে ণে না। াঅভযা এাআ বফলণয় দকান বদ্ধান্ত দনয়ায াঅণগ
াঅণযা বকছু উদাযণফাকয দনফ এফাং াধাযণ ববফলযণতয স্থাণন ববফলযৎ ানুজ্ঞায প্রণয়াগ কযফ।
(২৭ ) এফযাাণয াঅভায বকছু ফরায দনাআ 1 দতায মা বাণরা ভণন য় তাাআ কযবফ।
(২৭ক ) এফযাাণয াঅভায বকছু ফরায দনাআ 1 দতায মা বাণরা ভণন য় তাাআ কবয।
(২৮ ) একবদন দতাভায াবপণয ফেুণদয ফাবেণত াঅণত ফরণফ ।
(২৮ক ) একবদন দতাভায াবপণয ফেুণদয ফাবেণত াঅণত দফার ।
(২৯ ) দাবজতবরণঙ দতারা ছবফগুণরা ণয একফায দদোবফ ।
(২৯ক ) দাবজতবরণঙ দতারা ছবফগুণরা ণয একফায দদো ।
উণযাি উদাযণফাকযগুবরণত াধাযণ ববফলযৎ  ববফলযণতয ভণধয কামতত দকান াথতকযাআ বযরবিত য় না। এভন ফহু
দৃষ্টান্ত দদয়া মায় দমোণন দুবট কাররূণক এণক াণনযয প্রবতরূ ফণরাআ ধণয দনয়া চণর। বকন্তু দকান দকান বযবস্থবতণত
দুবট কাররূণয ভণধয একবটয প্রণয়াগ াবধকতয কাভয ভণন য়। ধযা মাক কাউণক দকান াঅভেণ জানাণনা ণি। ফরা দমণত
াণয :
(৩০ ) াঅজ যাণত তুবভ াঅভাণদয ণে োণফ।
(৩১ ) কার তুাআ াঅভাণদয ণে বকবনণক মাবফ।
দুবট দিণত্রাআ াধাযণ ববফলযণতয বযফণতত ববফলযৎ ানুজ্ঞায প্রণয়াগ কযা দমণত াণয।
(৩০ক ) াঅজ যাণত তুবভ াঅভাণদয ণে দে।
(৩১ক ) কার তুাআ াঅভাণদয ণে বকবনণক মা।
বতবয (ক)  একবত্র (ক) নাং উদাযণফাকযদুবট ম্পূণত ফযাকযণম্মত ণর উবেবেত বযবস্থবতণত বফদৃ। এোণনাআ
াধাযণ ববফলযৎ  ববফলযৎ ানুজ্ঞায ভণধয একটা ূক্ষ্ম াথতকয দচাণে ণে। বতবয  একবত্র নাং উদাযণদুবটণত ফিা
বনণজয ভণনাগত াআিা ফযি কযণছ বঠকাআ বকন্তু াধাযণ ববফলযৎ দমণতু বাফগত বফচাণয বনণদতাত্মক ( Indicative) দেবণয
ান্তবুতি তাাআ এাআ বিয়ারূণয ভাধযণভ ফিা উবেবেত বিয়াবটণক তায বনণজয াআিায প্রবতপরন ফণর না দদণে তাণক
ববফলযণতয ঘটনাফরীয ান্তগতত ফণর দদেণছ। দোতায ফিায ণে বনণবাজ, বকবনণক মায়া ঘটনাগুবর দমন বফফৃবতভুূণততয
যফততী ণফতয ঘটনািণভয াে। এোণন দোতায াআিা াবনিা বফণফচনায় াঅনা ণি না। ানযবদণক ববফলযত ানুজ্ঞায
প্রণয়াণগয ভাধযণভ ফিা দফাঝাণত চাাআণছ দম বযবস্থবত তায বনয়েণণ নয়, তায াআিাূযণ ম্পূণতবাণফ বনবতয কযণছ দোতায
উয। বতবয  একবত্র নাং উদাযণদুবটণত ফিা তায াআিা ফযি কযণর দোতায বদক দথণক বনণবাজ ফা বকবনণকয
াঅভেণ ্রনণ কযা ফা না কযায স্বাধীনতা দ স্বীকায কণয বনণি। দাআ কাযণণাআ উবেবেত বযবস্থবতণত ববফলযৎ ানুজ্ঞায
প্রণয়াগ কাভয নয়। াধাযণ ববফলযৎ কাররূ প্রণয়াণগয ভাধযণভ দোতায াআিা াবনিা বফণফচনায় না এণন ফিা কতৃতত্বফযঞ্জক
ভণনাবাণফয বযচয় বদণি না, ফযাং এয ভধয বদণয় দ তায াঅ্রনণয গবীযতা প্রকা কযণছ। িান্তণয ববফলযৎ ানুজ্ঞায
প্রণয়াণগয ভাধযণভ াঅভেণ ্রনণ কযা ফা না কযায বায ুণযাুবয দোতায উয দছণে দদয়াণত ফিায বদক দথণক
তুরনাভূরকবাণফ বকছুটা বনস্পৃতা প্রকা ায়। একভাত্র বকছুটা দূযত্ব যাোাআ মবদ ফিায উণেয য় তেনাআ এাআ ববফলযৎ
ানুজ্ঞায প্রণয়াগ ণত াণয।
াঅভযা দদণেবছ দম ফাাআ দথণক চবি এফাং াতা দথণক ঊনবত্র নাং উদাযণফাকযগুবরণত াধাযণ ববফলযণতয
স্থাণন ববফলযৎ ানুজ্ঞায প্রণয়াণগ াথতান্তয ঘটণছ না। এয কাযণ এাআভস্ত ঘটনাণক দুবট দৃবষ্টণকাণ দথণকাআ দদো মায়। তায
াআিা রূায়ণণ ফিা দোতায বূবভকা স্বীকায করুক ফা না করুক, ঘটনাবটণক ফিা বনণজয াআিায রূায়ণরূণাআ উস্থান
করুক ফা ফিা-দোতা-বনযণি ববফলযণতয দকান তযরূণাআ উস্থান করুক তাণত দকান াথতকয ণি না দমভন ণি
বতবয  বতবয (ক) ফা একবত্র  একবত্র (ক) দজাণেয ভণধয।
াধাযণ ববফলযণতয ভাধযণভ দম ফভয় রূঢ় াঅণদ দদয়া য় এভন নয়। বকন্তু রূঢ় াঅণদ দদয়া মবদ ফিায উণেয
য়, মবদ বনণজয াআিাণক দকান ারঙ্ঘ বফধানরূণ উস্থান কযা তায উণেয য় াথফা তায াঅণদ ারন না কযণর তায
বযণবত বয়েয ণত াণয এভন াআবেত দদয়া মবদ তায উণেয য় তেন াধাযণ ববফলযৎাআ াবধকতয কামতকযী।
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াঅফায এভন বযবস্থবতয কথা বাফা দমণত াণয দমোণন ববফলযৎ ানুজ্ঞায প্রণয়াগাআ াবধকতয কাভয। বফদাণয়য ভুূণতত
‚ভণন যাো‛ ফা বুণর না মায়া‛ বিয়াদদুবটয ববফলযৎ ানুজ্ঞায রূবট স্বতাঃস্ফূততবাণফ াঅণ : ভণন দযণো, বুণর দম না।
এণিণত্র ‚ভণন যাো‛ ফা ‚বুণর না মায়া‛ ম্পূণতবাণফাআ দোতায উয বনবতযীর। াধাযণ ববফলযণতয ( ভণন যােণফ, বুণর
মাণফনা) ফযফায ণফ মবদ ফিা বফণলবাণফ দোতায কততফয স্মযণ কবযণয় বদণত চায়। এভন ণত াণয দম দোতা াতযন্ত
বুণরা ভণনয ভানুল, তায বুণর মায়ায পণর ফিাণক ফা ানযণদয দুণবতাগ ণয়ণছ, তাাআ ফিা বফণলবাণফ দোতায দৃবষ্ট
াঅকলতণ কযণত চায়।
ববফলযৎ ানুজ্ঞায বযফণতত াধাযণ ববফলণতয প্রণয়াণগয বফণেলণণয য াঅভযা ফততভান ানুজ্ঞায স্থণর দণলাি
কাররূণয প্রণয়াণগয মতাণরাচনা কযফ। ফততভান ানুজ্ঞায প্রণয়াগ ঘণট মেন ফিা চায় দম বফফৃবতভুূণততাআ দোতা তায াআিা
ফাস্তণফ রূাবয়ত করুক, ান্ততণি দাআ ভুূতত দথণকাআ তায প্রস্তুবত বনক। দমভন
(৩২ ) মাত্রীয প্রবত কণ্ডাক্টায) দাদা বটবকটটা করুন।
(৩৩) (ফাণ মাত্রীয প্রবত) দাদা একটু ণয ফুন ।
(৩৪) যণভনফাফু শুনণছন, একফায একটু এবদণক াঅুন ।
(৩৫) এোণন তাবযেটা দা ।
(৩৬) পণভতয দল াতায় াআ কয ।
প্রবতবট ফাণকযাআ ফিা দোতাণক ণে ণোআ উবেবেত ঘটনাবট ঘটাণত াঅণফদন কযণছ। বকন্তু প্রবতবট দিণত্রাআ ফততভান
ানুজ্ঞায স্থাণন াধাযণ ববফলযৎ প্রণয়াগ কযা চণর।
(৩২ক ) (মাত্রীয প্রবত কণ্ডাক্টায) দাদা বটবকটটা কযণফন ।
(৩৩ক ) (ফাণ মাত্রীয প্রবত) দাদা একটু ণয ফণফন ।
(৩৪ক ) যণভনফাফু শুনণছন, একফায একটু এবদণক াঅণফন ।
(৩৫ক ) এোণন তাবযেটা দদণফ।
(৩৬ক ) পণভতয দল াতায় াআ কযণফ ।
াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয ভাধযণভ ফিায ফরায উণে এাআ নয় দম উি কামতগুবর ণয ম্প্ন  কযণর চরণফ।
ফবত্র নাং উদাযণণ কণ্ডাক্টায চায় মাত্রী এেনাআ বটবকট করুক। বকন্তু ফযাকযণগতবাণফ শুদ্ধ ণর ফততভান ানুজ্ঞায প্রণয়াণগয
পণর রূঢ়তা প্রকা দণত াণয। বকন্তু াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগ দাআ ম্ভাফনা থাণক না 1 ফিা ফা কণ্ডাক্টাণযয উণেয
নম্রবাণফ দোতা াথতাৎ মাত্রীয দৃবষ্ট াঅকলতণ কযা। ফততভান ভুূণততাআ দম বিয়াবট াঅকাবঙ্ক্ষত তায জনয াধাযণ ববফলযৎ ফযফায
কণয ফিা বাফনায় একটা কারগত দূযত্ব ৃবষ্ট কযণত চায়। দমন দ ফরণত চায় এেনাআ বটবকট না কযণর চরণফ , তায
ুবফধাভণতা ণয বটবকট কযণর চরণফ। যফততী উদাযণগুবরণত এাআ বফকল্প প্রণয়াণগয একাআ ফযােযা দদয়া মায়।
ফততভান ানুজ্ঞায স্থাণন াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয উণেয ফণিণত্রাআ কামতাধণনয াঅকাবঙ্ক্ষত ভুূততবটণক বাফনায়
বফরবম্বত কণয তায ফিণফযয উস্থানায় বফনণয়য ঞ্চায কযা।

ততবনণদতণক াধাযণ ববফলযৎ
ততাণি ফাণকয াপ্রধান েণ্ডফাণকয ( subordinate clause) ‚মবদ‛ দমাণগ াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ঘণট।
(৩৭ ) মবদ মাণফ দতা তাোতাবে কয।
(৩৮ ) মবদ মাণফ দতা দদবয কযছ দকন ?
এাআ উদাযণফাকযগুবরণত বিয়ারূ বিয়ায কারগত াফস্থান বনণদত কযণছ না, বনণদত কযণছ উবেবেত বিয়া ানুষ্ঠাণনয
াআিা ফা বদ্ধান্ত। দুবটণিণত্রাআ বিয়াণদয াধাযণ ববফলযণতয রূণয বযফণতত তায “দত ান্ত াভাবকা বিয়ায রূবট
দমাণগ ‚চায়া‛ বিয়ায াধাযণ ফততভাণনয রূবট প্রণয়াগ কযা দমণত াণয।
(৩৭ক ) মবদ দমণত চা দতা তাোতাবে কয।
(৩৮ক ) মবদ দমণত চা দতা দদবয কযছ দকন ?
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াাঁাআবত্র (ক)  াঅটবত্র (ক) নাং উদাযণফাকযগুবরণক মথািণভ াাঁাআবত্র  াঅটবত্র নাং উদাযণফাণকযয ফযােযা
ফণর ধণয দনয়া দমণত াণয। এভন াঅয বকছু উদাযণফাকয মতাণরাচনা কণয াঅভযা াধাযণ ববফলযণতয এাআ প্রণয়াণগয
তত বনণদত কযফ।
(৩৯ ) মবদ যীিা দদণফ, দতা বারবাণফ োশুনা কয।
(৪০ ) মবদ যীিা দদণফ, দতা োশুনা কযছ না দকন ?
(৪১ ) মবদ ফযাফা কযণফ দতা ভূরধন দমাগাে কযায দচষ্টা কয।
(৪২ ) মবদ ফযাফা কযণফ দতা ভূরধন দমাগাে কযায দচষ্টা কযছ না দকন?
(৪৩ ) এেনাআ বটববণত দতাভায ছণন্দয ববযয়ার শুরু ণফ। দদেণফ মবদ তাোতাবে এ।
(৪৪ ) াআাংযাবজ বেণফ মবদ দতা যাভরফাফুয কাণছ মাি না দকন ? উবন েুফ বাণরা বিক।
দদো মাণি দমোণন ‘মবদ’ দমাণগ াধাযণ ববফলযণতয ভাধযণভ াপ্রধান েণ্ডফাণকয তত াঅণযা কযা য়, দোণন প্রধান
েণ্ডফাকযবট য় ানুজ্ঞাফাকয নয় প্রশ্নফাকয ণফ। প্রবতবট দিণত্রাআ বিয়া ানুষ্ঠাণনয াআিা ফা বদ্ধান্তণক ততরূণ াঅণযা কণয
দাআ াআিাূযণ ফা বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন বকবাণফ ণফ, প্রধান েণ্ডফাণকয (
) তায াআবেত দদয়া ণি।
ানুজ্ঞাফাকয ণর বনণদত দদয়া ণি বক কযণীয়, প্রশ্নফাণকয ফরা ণি বক কযণীয় নয়। ফিা মবদ যীিা বদণত াআিুক য়
তায উবচত বাণরাবাণফ োশুনা কযা, ফযাফা কযায বদ্ধান্ত বনণয় থাকণর তায উবচত ভূরধন দমাগাে কযায দচষ্টা কযা,
বটববণত ছণন্দয ানুষ্ঠান দদেণত চাাআণর তায উবচত তাোতাবে াঅা। ফিা দোতাণক দাআ বফলণয় যাভত বদণি।
ানযবদণক যীিা বদণত চাাআণর তায োশুনা না কণয ভয় নষ্ট কযা উবচত নয়, ফযাফা কযায বদ্ধান্ত বনণয় থাকণর ভূরধন
দমাগাণেয ফযাফস্থা না কণয বনণিষ্ট থাকা উবচত নয়, াআাংযাবজ বেণত াআিুক থাকণর যাভরফাফুয কাণছ দমণত দদবয কযা
উবচত নয়। এাআ ভস্ত দিণত্র দোতায মা কযণীয় তা দ কযণছ না, তাাআ ফিা প্রশ্ন কযণছ দোতা বক তণফ মা ফরণছ তা কযণত
াআিুক নয়।
দমোণন বিয়া ানুষ্ঠাণনয াআিা ফা বদ্ধান্তণক ততরূণ বনণদত কযা ণি না দোণন ‚মবদ‛ দমাণগ াধাযণ ববফলযণতয
প্রণয়াগ ম্ভফ নয়। বনণনাি ফাকযগুবর তাাআ ফযাকযণম্মত নয়।
(৪৫) * েীফাফু েুফ াুস্থ 1 তাাঁণক মবদ একফায দদেণত মাণফ, তাণর বতবন েুফ েুব ণফন।
(৪৬) * মবদ াঅয ফৃবষ্ট ণফ, তাণর চাণলয িবত ণফ।
য়তাবে নাং উদাযণণ েীফাফুয েুব য়ায তত ফিায তাাঁণক দদেণত মায়ায াআিা নয়, তাাঁণক দদেণত মায়া। যফততী
উদাযণণয একাআ ফযােযা 1 ফৃবষ্ট দমণতু একবট প্রাকৃবতক ঘটনা তাাআ এোণন াআিা ফা বদ্ধাণন্তয প্রশ্ন াঅণছ না। ুতযাাং দুবট
দিণত্রাআ ববফলযণতয ফযফায াম্ভফ। ফাকয দুবটণক ফযাকযণগতবাণফ শুদ্ধ কযণত ণর ততবনণদতক াপ্রধান েণ্ডফাণকয াধাযণ
ববফলযণতয স্থাণন াধাযণ ফততভান ফযফায কযণত ণফ। মবদ দমাণগ াধাযণ ববফলযণতয ভাধযণভ মেন তত বনণদত কযা য়,
তেন প্রধান েণ্ডফাকযবট বফফৃবতভূরক ফাকয ণত াণয না।

প্রবতবিয়াজ্ঞাক াধাযণ ববফলযৎ
াঅভযা দদণেবছ ততাণি ফাণকয াধাযণ ববফলযণতয ততবনণদতক বূবভকা 1 এাআ কাররূণ প্রমুি বিয়াণদয াফস্থান
মবদ “মুি াপ্রধান েণ্ডফাণকয । বনফণেয এাআ াাংণয উদাযণগুবরণত াধাযণ ববফলযণতয াফস্থান ততাণি ফাণকযয প্রধান
েণ্ডফাণকয 1 এণিণত্র াধাযণ ববফলযণতয বূবভকা বযণাভবনণদতক ণফ দটাাআ প্রতযাবত।
ফস্তুতাঃ াধাযণ ববফলযণতয এাআ ফযফাণযয ণে াঅভযা ুবযবচত 1 এভন প্রণয়াণগ াববনফত্ব দনাআ। মবদ + াধাযণ
ফততভান + াধাযণ ববফলযৎ --- এাআ গঠনযীবত ফহুফযফহৃত। মবদ + াধাযণ ফততভাণন ফযফহৃত ভাবকা বিয়াণদয স্থাণন “
দর ান্ত াভাবকা বিয়াদ প্রণয়াগ কযা মায়।
(৪৭ ) মবদ ভয় াাআ, বনিয় মাফ।
(৪৮ ) ভয় দণর বনিয় মাফ।
এাআ ফযাাণয ফযােযায প্রণয়াজন দনাআ। প্রধান েণ্ডফাণকয উবেবেত ঘটনাবট ঘটায তত াপ্রধান েণ্ডফাণকয উবেবেত ঘটনাবট
ঘটা। াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ এণিণত্র ম্পূণতবাণফ যীবতম্মত দমণতু উবেবেত ঘটনায াফস্থান বফফৃবতভুূণততয য। এভন
ফাণকয াধাযণ ফততভান  াধাযণ ববফলযণতয বূবভকা মথািণভ ততবনণদতক  বযণাভবনণদতক।
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বনফণেয এাআ াাংণ াঅভাণদয াঅণরাচয উদাযণফাকযগুবর াঅাতদৃবষ্টণত প্রকৃবতগতবাণফ উণযাি দুবট
উদাযণফাণকযয ভত ণর াধাযণ ববফলযৎণক বকন্তু এণিণত্র বযণাভবনণদতক ফণর ফযােযা কযা মায় না।
(৪৯) জয়ন্তণক াবভতণদয ফাবে দমণত াণনকফায ফাযণ কণযবছ, াণনক ফুবঝণয়বছ।  এযয মবদ মায়, মাণফ ।
(৫০) ” এবাণফ োশুনা কযণর দপর কযণফ।
” মবদ দপর কবয কযফ । দতাভাণক বাফণত ণফ না।
(৫১) ” াঅণস্ত কথা ফর। াণয ঘণয ফাাআ াঅণছ, শুনণত াণফ।
— শুনণর শুনণফ। াঅবভ কাউণক বয় াাআ না।
(৫২ ) ”ভাবরক বকন্তু েুফ যাগ কযণফ।
” যাগ কযণর, কযণফ । াঅভায বকছু কযায দনাআ।
(৫৩ ) ” ারুণণয াভণন এাআফ াঅণরাচনা দকায না।  বগণয় াঅফায ফাফাণক রাগাণফ।
” রাগায় রাগাণফ। য কথা দকউ বফবা কযণফ না।
এয ণে বকছু নঞথতক ফাণকযয নভুনা দনয়া দমণত াণয।
(৫৪) াতীনণক াঅভযা াণনকফায ফণরবছ াঅভাণদয ণে বকবনণক দমণত। াঅয ফরণত াযফ না।  না দগণর, না
মাণফ।
(৫৫) ুবভত মবদ না োয়, না োণফ । ণক াঅয াধাাবধ কযণত াযফ না।
(৫৬) ফনযাত্রাণণ দান কযায জনয যায়ফাফুণক ানুণযাধ কযা ণয়ণছ। জাবন না দদণফন বকনা। না দদন, না দদণফন ।
উণযাি উদাযণগুবরণত দদো মাণি াপ্রধান েণ্ডফাণকয  প্রধান েণ্ডফাণকয একাআ কততা এফাং বিয়া। াথতকয শুধু বিয়ায
কাররূণ ” াপ্রধান েণ্ডফাণকয ফযফহৃত ততবনণদতক বিয়াবট াধাযণ ফততভাণন, প্রধান েণ্ডফাণকয দাআ বিয়াবটাআ াধাযণ
ববফলযণত। রিণীয় এাআ দিণত্র ‚মবদ‛ উয থাকণত াণয দমভন বতপ্পা্ন   ছাপ্পা্ন  নাং উদাযণণ। দম ভস্ত উদাযণণ মবদমুি ভাবকা বিয়া াপ্রধান েণ্ডফাকয ফযফহৃত য় বন, দোণন তত বনণদত কযণত দম বিয়াণদয দর-ান্ত াভাবকা
বিয়ারূবট ফযফহৃত ণয়ণছ তাযাআ াধাযণ ববফলযৎ রূবট প্রধান েণ্ডফাণকয ফযফহৃত ণয়ণছ।
মবদ + াধাযণ ফততভান + াধাযণ ববফলযৎ াথফা “দর ান্ত াভাবকা বিয়া + াধাযণ ববফলযৎ গঠনযীবতয বযবচত
ফযােযাবট এাআ উদাযণগুবি্য দিণত্র প্রণমাজয ণি না। তত ূযণ ণর াথতাৎ প্রথভ বিয়াবট ানুবষ্ঠত ণর বদ্বতীয় বিয়াবট
ানুবষ্ঠত ণফ এভন ফযােযা এাআ উদাযণগুবরয দকানবটণতাআ ্রনণণমাগয য় না। ঊনঞ্চা নাং উদাযণবট দনয়া মাক : মবদ
ফরা য় জয়ন্তয াবভতণদয ফাবে মায়ায তত ূযণ ণর জয়ন্তয াবভতণদয ফাবে মায়া ঘটণফ তাণর দাআ ফযােযা ম্পূণত
াথতীন ণফ। ানযানয উদাযণগুবর ম্বণে একাআ ফিফয প্রণমাজয।
াধাযণ ববফলযৎ এাআ ভস্ত দিণত্র বিয়ায কারগত াফস্থান বনণদত কযণছ না, এভনবক দকান বিয়াাআ (
) বনণদত
কযণছ না, বনণদত কযণছ ফিা ফা দোতায বদক দথণক ানাকাবঙ্ক্ষত বিয়ায ানুষ্ঠাণনয ম্ভাফনায (াথফা াঅকাবঙ্ক্ষত বিয়ায
ানুবষ্ঠত না য়ায ম্ভাফনায) বযণপ্রবিণত ফিায প্রবতবিয়া। ঊনঞ্চা নাং উদাযণণ াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয
ভাধযণভ ফিায এাআ কথা দফাঝাণনা উণেয নয় দম বফফৃবতভুূণততয য জয়ন্তয াবভতণদয ফাবে মায়ায ঘটনা ঘটণফ, এাআ
কাররূ ফযফাণযয ভধয বদণয় দ তায ভণনাবাফ প্রকা কযণছ। এাআ দিণত্র ঘটনাবট তায কাণছ ানববণপ্রত বকন্তু মবদ তায
াবনিা ফা ফাধাদানণে তা ঘণট তণফ ফিা তাণত দকানবাণফ জোণফ না। এাআ বনণয় দ াঅয বচন্তাবাফনা কযণফ না। একা্ন 
নাং উদাযণণ ফিায কথা াঅয কণরয শুনণত ায়াটা দোতায কাণছ ানববণপ্রত বকন্তু ফিা এাআ বফলণয় বনস্পৃ। দাআ ঘটনা
ফা তায বযণবত বনণয় াঅয বাফণত নাযাজ। চুয়া্ন  নাং উদাযণণ াতীণনয বকবনণক মায়াাআ ফিায (ফা ফিা ফা ফিা দোতা
উবণয়য) কাভয াথফা ফরা মায় তায বকবনণক না মায়া ানববণপ্রত। দাআ রণিয ফিা ণচষ্ট 1 বকন্তু এযয মবদ দাআ
াববণপ্রত ঘটনা না ঘণট তাণর ফিা াঅয এাআ বফলয়বটণক গুরুত্ব দদণফ না। ফণিণত্রাআ ফিায বদক দথণক তায াআিা ূণত না
য়ায ম্ভাফনায় একটা দনবতফাচক ভণনাবাফ প্রকা াণি”বনযায ফা বফযবি ফা উষ্মা। দাআ ানুবূবত িীণ ণত াণয ফা
তীব্র ণত াণয।
এাআ প্রণয়াণগয তাৎমত ভযক ানুধাফন কযণত ণর ানুরূ বযবস্থবতণত াধাযণ ববফলযণতয স্থাণন ানয দকান বিয়ারূ
প্রণয়াগ কযা মায় বকনা তা দদো প্রণয়াজন। প্রথণভ াঅভযা দথতক ফাণকযয াঅণরাচনা কযফ। ঊনঞ্চা দথণক বতপ্পা্ন  নাং
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উদাযণগুবরয ভণধয শুধুভাত্র ঞ্চা নাং উদাযণবট ফাণদ াঅয প্রবতবট দিণত্র াধাযণ ববফলযণতয বযফণতত ানুজ্ঞায প্রণয়াগ
ম্ভফ। ঞ্চা নাং উদাযণবট ফযবতিভ, দমণতু ফাাংরায় বিয়ায উত্তভুরুণলয ানুজ্ঞারূ দনাআ।
(৪৯ক ) জয়ন্তণক াবভতণদয ফাবে দমণত াণনকফায ফাযণ কণযবছ, াণনক ফুবঝণয়বছ।  এযয মবদ মায়, মাক ।
(৫১ক ) ”াঅণস্ত কথা ফর। াণয ঘণয ফাাআ াঅণছ, শুনণত াণফ।
” শুনণর শুনুক। াঅবভ কাউণক বয় াাআ না।
(৫২ক ) ” ভাবরক বকন্তু েুফ যাগ কযণফ।
”যাগ কযণর, করুক । াঅভায বকছু কযায দনাআ।
(৫৩ক ) ” ারুণণয াভণন এাআফ াঅণরাচনা দকায না।  বগণয় াঅফায ফাফাণক রাগাণফ।
” রাগায় রাগাক। য কথা দকঊ বফবা কযণফ না।
এাআ ভস্ত দিণত্র াধাযণ ববফলযৎ  ানুজ্ঞাণক যস্পণযয প্রবতরূ ফণর বাফা দমণত াণয। বকন্তু ানুজ্ঞায প্রণয়াণগয
দিত্রবট বফস্তৃততয। শুধু ানুণযাধ ফা াঅণদ কযায জনযাআ নয়, ানুভবতদান ফা ম্মবতজ্ঞাণনয জনয, ফিায বদক দথণক দভণন
দনয়ায কথা জানাণনায জনয বিয়ায ানুজ্ঞারূবট ফযাকযণণ বনবদতষ্ট যণয়ণছ। াঅভাণদয াঅণরাচয উদাযণফাকযগুবরণত দদো
মাণি বনতান্ত াবনিায় ফা বফযবিবণয মা ঘটণত াণয তা দভণন দনয়া ণয়ণছ। এভন বযবস্থবতণত ানুজ্ঞা  াধাযণ
ববফলযণতয ভণধয দম দকান একবট ফযফায কযা দমণত াণয। ফরা মায় ানুজ্ঞায স্থাণন াধাযণ ববফলযণতয বফকল্প প্রণয়াগ
ম্ভফ। বকন্তু দমোণন ানণন্দ ভথতন কযা ণি, েুবভণন ফা ান্ততণি দকান াঅবত্ত না কণযাআ দভণন দনয়া ণি দণিণত্র
শুধুাআ ানুজ্ঞায প্রণয়াগ ম্ভফ। াঅয একবট উদাযণ দনয়া মাক।
(৫৭ ) ন্তু মবদ দাণটর ভযাণনজণভন্ট বনণয় ণে, েণফ।
(৫৭ক ) ন্তু মবদ দাণটর ভযাণনজণভন্ট বনণয় ণে, েুক।
ধযা মাক ন্তুয ফাফা ভা দছণর এযয বক েণফ তাাআ বনণয় াঅণরাচনা কযণছন। মবদ এভন য় ন্তুয দাণটর
ভযাণনজণভন্ট বনণয় োটা ফিায (ন্তুয ফাফা ফা ভায) ভনাঃুত নয়, বতবন দছণরণক ফাযফায বনফৃত্ত কযায দচষ্টা কণযণছন, বকন্তু
দ ানে থাকায় বনতান্ত াবনিায় বতবন তাাঁয বদ্ধান্ত দভণন বনণিন( এক াণথত ফরা মায় দভণন বনণিন না, ঘটনাবটয ম্ভাফনা
দযাধ কযণত তাাঁয ািভতায কথাাআ ফরণছন) বতবন ফরণত চাাআণছন এযয দাণটর ভযাণনজণভন্ট বনণয় ণে ন্তু মবদ পর
না য় তায দাবয়ত্ব ম্পূণতবাণফ তায উযাআ ফততাণফ ---তেন ‚ো‛ বিয়ায াধাযণ ববফলযৎ ফা ানুজ্ঞারূবট প্রমুি ণত
াণয। বকন্তু মবদ এভন য় দম ফিা এাআ বদ্ধান্ত বঠক ভণন কণয বনণজ দথণক ানুণভাদন কণযছন, ান্ততণি বফণযাবধতা
কযায ভত বকছু েুাঁণজ াণিন না তেন াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ম্ভফ নয়। াঅয একবট উদাযণ দনয়া মাক।
(৫৮ ) দী মবদ দুবদন ফেুণদয ণে দকাথা ঘুণয াঅণ াঅুক । যীিায এেন াণনক দদবয াঅণছ, তাছাো 
বাণরাবাণফাআ বতবয ণয়ণছ।
(৫৯ ) ায়ন মবদ বফাোণক বফণয় কণয করুক। যা দুজণন দুজনণক াণনকবদন দথণক দচণন, বফাো েুফাআ বাণরা
দভণয়, য বযফাণযয কণরাআ েুফ বাণরা।
দুবট উদাযণণাআ দদো মাণি ফিায বদক দথণক উবেবেত ঘটনায ানুষ্ঠাণন ফাধা দদয়ায ফা াঅবত্ত কযায দকান কাযণাআ দনাআ।
প্রথভ দিণত্র দী ফেুণদয ণে দফোণত দগণর দকন িবত দনাআ তায ফযােযা দদয়া ণয়ণছ। বদ্বতীয় দিণত্র ফিা দফাঝাণত
চাাআণছ ায়ন মবদ বফাোণক বফণয় কযায বদ্ধান্ত দনয় তণফ দাআ বদ্ধান্ত বঠক ণফ। এাআ উদাযণগুবরণত বিয়ায
ানুজ্ঞারূণয বযফণতত াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ েত নয়। াধাযণ ববফলযণতয এাআ বফকল্প প্রণয়াগ তেনাআ ণত াণয
মবদ ফিায াআিায বফরুণদ্ধ দী যীিায াঅণগ ফেুণদয ণে দফোণত মায়ায বদ্ধাণন্ত াথফা ায়ন বফাোণক বফণয় কযায
বদ্ধাণন্ত ানে থাণক, ফিা ফাযাফায বনযস্ত কযায দচষ্টা কণয দণল ার দছণে দদয়।
(৫৮ক ) দী মবদ দুবদন ফেুণদয ণে দকাথা ঘুণয াঅণ াঅণফ । যীিায এেন াঅণনক দদবয াঅণছ, তাছাো 
বাণরাবাণফাআ বতবয ণয়ণছ।
(৫৯ক ) ায়ন মবদ বফাোণক বফণয় কণয কযণফ। যা দুজণন দুজনণক াণনকবদন দথণক দচণন, বফাো েুফাআ বাণরা
দভণয়, য বযফাণযয কণরাআ েুফ বাণরা।
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ুনবরতবেত ফাকযগুবর ফযাকযণগত বফচাণয াশুদ্ধ নয়, বকন্তু উবেবেত বযবস্থবতণত াধাযণ ববফলযণতয এভন প্রণয়াগ
্রনণণমাগয নয়।
এফায াঅভযা নঞথতক ফাণকয ববফলযণতয এাআ প্রণয়াণগয াঅণরাচনা কযফ। দথতক ফাণকযয ভত নঞথতক ফাকয গুবরণত
ববফলযণতয স্থাণন ানুজ্ঞায দনবতফাচক রূ ফযফায কযা দমণত াণয।
(৬০) াতীনণক াঅভযা াণনকফায ফণরবছ াঅভাণদয ণে বকবনণক দমণত। াঅয ফরণত াযফ না।  না দগণর না
মাক।
(৬১) ুবভত মবদ না োয়, না োক । ণক াঅয াধাাবধ কযণত াযফ না।
(৬২) ফনযাত্রাণণ দান কযায জনয যায়ফাফুণক ানুণযাধ কযা ণয়ণছ।জাবন না দদণফন বকনা। না দদন না বদন।
ূণফতাি দথতক ফাকযগুবরণত দমবাণফ াঅভযা াধাযণ ববফলযৎ  ানুজ্ঞায তুরনাভূরক াঅণরাচনা কণযবছ দাআ একাআ
ফিফয এোণন প্রণমাজয।
এাআ াঅণরাচনা দথণক াঅভযা এাআ বদ্ধাণন্ত াঅণত াবয দম দকান ঘটনায দভণন দনয়া দফাঝাণত াঅভযা ফভয়াআ
ানুজ্ঞায ফযফায কযণত াবয। ানুজ্ঞায বফকল্পরূণ াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ণত াণয বনবদতষ্ট দকান দকান দিণত্র।
ম্ভাফয ঘটনায বযণপ্রবিণত প্রবতবিয়া ফযি কযায জনয ানুজ্ঞা  াধাযণ ববফলযৎ ছাো াঅয একবট বিয়ারূণয
ফযফায ম্ভফ : াধাযণ াতীত।
(৬৩ ) বফনয় মবদ না মায়, না মাণফ।
এাআ উদাযণফাণকয াধাযণ ববফলযণতয স্থাণন াধাযণ াতীণতয প্রণয়াগ কযা দমণত াণয।
(৬৩ক ) বফনয় মবদ না মায়, না দগর।
ফরা ফাহুরয উণযাি দুবট ফাণকযয াথতকয কারগত নয়। লাট নাং উদাযণফাণকযয ভত লাট (ক) নাং উদাযণফাকযবটণত
বিয়ায কারগত াফস্থান বনণদত কযা য় বন। প্রথভ দিণত্র ববফলযণতয প্রণয়াণগয তাৎমত াঅভযা ফযােযা কণযবছ : বফনণয়য
মায়া ফিায কাণছ ানববণপ্রত বকন্তু দ াবনিায় দভণন বনণি। বদ্বতীয় দিণত্র ফিায বদক দথণক দকানযকভ দিাধ ফা বফযবি
প্রকা াণি না। ফিা ভণন কযণছ বফনণয়য এাআ না মায়াণত দকান িবত ণফ না, াথফা তায এাআ না মায়ায বদ্ধান্ত বঠক,
ান্ততণি াণমৌবিক নয়। মবদ এভন য় দম দম উবস্থত ফযবিযা বফনণয়য না মায়াণত ান্তুষ্ট, তায মায়ায জনয
দজাযাজুবয কযণছ, তেন ফিা তাণদয দফাঝাণনায দচষ্টা কযণছ, তেন াধাযণ াতীণতয প্রণয়াগ মণথামুি ণফ। এককথায়
ফরা দমণত াণয প্রবতবিয়াজ্ঞাণনয দিণত্র াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ বনরুায় ণয় ফা বফযবিণত দভণন দনয়া বনণদত
কণয, ানযবদণক াধাযণ াতীণতয প্রণয়াগ ঘণট দস্বিায় ফা বফনা াঅবত্তণত ানুণভাদণনয দিণত্র।
লাট  লাট (ক) য ভত াঅয কণয়কবট দজাণেয উদাযণ দনফ দমোণন াধাযণ ববফলযৎ  াধাযণ াতীণতয প্রণয়াণগয
াথতকয একাআবাণফ ফযােযা কযা মায়।
(৬৪) দেয মবদ াঅভাণদয নাটণক াববনণয় না কণয, না কযণফ।
(৬৪ক) দেয মবদ াঅভাণদয নাটণক াববনণয় না কণয, না কযর।
(৬৫) দভান মবদ াআ চাকবযটা না দনয়, না দনণফ।
(৬৫ক) দভান মবদ াআ চাকবযটা না দনয়, না বনর।
(৬৬) মাবভনীফাফু মবদ চাদা না দদন, না দদণফন।
(৬৬ক) মাবভনীফাফু মবদ চাদা না দদন, না বদণরন।
প্রবতবিয়া ফযি কযায দিণত্র এাআ দুাআ কাররূণয প্রণয়াণগয বকছু ফযাকযণগত তত াঅণছ।
( ক) াঅভযা দদণেবছ াধাযণ ববফলযণতয এাআ প্রণয়াগ দথতক এফাং নঞথতক উবয়প্রকায ফাণকযাআ ণত
াণয। বকন্তু াধাযণ াতীণতয এাআ প্রণয়াগ শুধুাআ নঞথতক ফাণকয ঘটণত াণয। াঅভযা দতলবট নাং
ফাণকযয স্থাণন ফরণত াবয
(৬৩' ) বফনয় মবদ মায়, মাণফ।
বকন্তু দতলবট (ক) নাং ফাণকযয স্থাণন াঅভযা ফরণত াবয না
(৬৩ক' ) * বফনয় মবদ মায়, দগর।
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(ে) ূফতফততী দকান ফিণফযয বযণপ্রবিণত প্রবতবিয়া ফযি কযণত ণর শুধুভাত্র ‘না’ দমাণগ াধাযণ
াতীণতয প্রণয়াগ কযা মায়। মবদ-মুি াপ্রধান েণ্ডফাকযবট াবযামত নয়। াযবদণক শুধু ‘’না‛
দমাণগ াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ণত াণয না । দণিণত্র মবদ-মুি াপ্রধান েণ্ডফাকযবট ফযফায
কযণত ণফ।
(৬৩'' ) ” বফনয় দমণত চাাআণছ না।
এাআ ফিণফযয বযণপ্রবিণত ফরা দমণত াণয
— না দগর।
এাআটুকুাআ মণথষ্ঠ। ম্পূণত ফাকযবট ফরা াঅফযক নয়। ‚ মবদ না মায়‛ এাআ েণ্ডফাকযবট উয থাকণত
াণয। বকন্তু মবদ াধাযণ ববফলযৎ ফযফায কযা য়, তাণর শুধুভাত্র
”* না মাণফ।
ফণর প্রবতবিয়া ফযি কযা মায় না। দণিণত্র ফাকযবট ্রনণণমাগয য় না। ফরণত ণফ ম্পূণত ফাকয
”  (মবদ) না মায়, না মাণফ।
(গ) াঅভযা দদণেবছ ভস্ত নঞথতক ফাণকয ‚না‛য াফস্থান বিয়ায ূণফত। াধাযণ ববফলযণতয দিণত্র বকন্তু
‚না‛ য াফস্থান বিয়ায ণয ণত াণয। ‚বফনয় মবদ না মায়, না মাণফ‛ এফাং ‚বফনয় মবদ না মায়
মাণফ না‛”দুবট ফাকযাআ ্রনণণমাগয। মবদ ম্ভফত প্রথভ ফাকযবটয প্রণয়াগাআ দফী স্বতাঃস্ফূতত। বকন্তু
াধাযণ াতীত ফযফহৃত ণর ‚না‛য াফস্থান দকফর বিয়াণদয ূণফতাআ ণফ। ‚বফনয় মবদ না মায়, না
দগর‛ ফাকযবটাআ ্রনণণমাগয1 ‚ বফনয় মবদ না মায়, দগর না‛ ফাকযবট াশুদ্ধ।
ফণণল াঅভযা প্রবতবিয়াজ্ঞাণনয দিণত্র াধাযণ ববফলযৎ ফা াধাযণ াতীণতয বূবভকায াথতণকযয একটা ফযােযা
দদয়ায দচষ্টা কযফ। াঅভযা দদণেবছ এাআ দিণত্র এাআ দুাআ বিয়ারূ দুবট বব্ন  কারগত াফস্থান বনণদত কণয না। বকন্তু এাআ
প্রণয়াণগয বববত্ত উি দুবট কার ম্বণে াঅভাণদয দৃবষ্টবেী। ববফলযণতয উয াঅভাণদয বনয়েণ দনাআ 1 এ জীফণনয াজানা ফত।
দাআ কাযণণ ববফলযৎ কাররূণয প্রণয়াগ ঘটনায ণে একটা ভানবক দূযণত্বয ানুবূবত প্রকাণয ায়ক। তাাআ মেন দকান
ানববণপ্রত ঘটনায ম্ভাফনা দযাধ কযায ( াথফা াববণপ্রত ঘটনা ঘটায ণথয ফাধা দূযীকযণণয) প্রণচষ্টা ফযথত ফণর ভণন
য়, তেন উবিি তাা, বফযবি ফা দিাধ প্রকা কযা য় দাআ ঘটনা ফা তায ম্ভাফনাণক এক াবযবচত বযণযয বদণক
দঠণর বদণয়। ানযবদণক াতীত এমাফৎ রব্ধ াববজ্ঞতায াে। তাাআ উবেবেত ঘটনায না ঘটাণক বযবচত বযণযয ববতয কল্প
উস্থাণনয ভধয বদণয় দস্বিায় ফা বফনা াঅবত্তণত দভণন দনয়ায ভণনাবাফ প্রকা কযা য়। দাআ র ম্ভাফয না-ঘটা ঘটনায
জনয াতীত কাররূণয এাআ প্রণয়াণগয বববত্ত।

ঘটনায প্রকৃবতবনণদতক াধাযণ ববফলযৎ
দকান ঘটনায প্রকৃূ্বত বনণদত কযণত ” ঘটনাবটণক স্বাবাবফক ফা প্রতযাবত ফণর বচবিত কযণত ” াধাযণ ববফলযণতয
ফযফায য়।
(৬৭) ” কাআ ুবজত দতা ানযায় বকছু ফণর বন।
— তুবভ দতা ুবজণতয ণয় ফরণফাআ।  দতা দতাভায প্রাণণয ফেু।
(৬৮) কী যীয োযা রাগণছ দতা? ণফাআ দতা। াণনকফায ফণরবছ, এত বযেভ দকায না, তা তুবভ শুনণর দতা!
াতলবট নাং উদাযণণ উবেবেত ঘটনায কারগত াফস্থান বনণয় দকান াংয় দনাআ। ফিায ফরায উণেয এাআ নয় দম দোতা
বফফৃবতযফততী দকান ভুূণতত ুবজণতয ভথতণন কথা ফরণফ। বফফৃবতূফতফততী দকান ভুূণতত ানুবষ্ঠত এাআ ঘটনা ম্বণে ফিা তায
ভণনাবাফ ফযি কযণছ। দোতা ুবজত ম্বণে মা ফণরণছ ফিা তা ভ্রান্ত ফণর ভণন কণয াথফা তায তযতা ম্বণে দ বনবিত
নয়। দ ভণন কণয দোতায ণি তায ঘবনষ্ঠ ুবজণতয বনযণি ভূরযায়ন কযা ম্ভফ নয়। াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয
তাৎমত এাআ দম ুবজণতয ণি দোতায কথা ফরাটা াতীণতয একবট বফবি্ন  একক ঘটনা নয়, এয ানুষ্ঠানণিত্রবট াতীত
দথণক ববফলযৎ মতন্ত প্রাবযত। বিয়ায প্রমুি কাররূ াতীত দথণক ববফলযৎ মতন্ত ঘটনায ানুষ্ঠানণিণত্রয এাআ বফস্তায বনণদত
কযণছ। দোতায াতীণত একফায ুবজণতয ভথতণন কথা ফরাটা প্রকৃতণি াতীত দথণক ববফলযৎ মতন্ত প্রাবযত এক বফস্তৃত
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বযণযয ান্তগতত। শুধু াতীণতাআ নয়, ববফলযণত ফভয়াআ দ ুবজণতয ণয়াআ কথা ফরণফ। প্রবতবষ্ঠত একবট ণতযয
উস্থানায ভাধযণভ দফাঝাণনা ণি াতীণতয এাআ ঘটনা স্বাবাবফক ফা প্রতযাবত।
াঅটলবট নাং উদাযণণয একাআ ফযােযা। াথতকয শুধু এাআ দম এাআণিণত্র উবেবেত ঘটনায ( দোতায যীয োযা রাগা)
াফস্থান ফততভাণন ফা বফফৃবতভুূণতত। এোণন াধাযণ ববফলযৎ দকান প্রবতবষ্ঠত তযণক বনণদত কযণছ। ভাত্রাবতবযি বযেণভয
পণর যীয োযা রাগায ঘটনাবট একবট বফজ্ঞাবনক তয --- ূফতফততী উদাযণণয ভত এোণন বিয়ায কাররূণয তাৎমত
এাআ দম মা াতীণত, ফততভাণন ঘণটণছ ববফলযণত তায ফযবতিভ ঘটণফ না। এোণন প্রবতবষ্ঠত ণতযয াফতাযণায ভাধযণভ
উবেবেত ঘটনায স্বাবাবফক চবযত্রবট তুণর ধযা ণয়ণছ।
এাআ াাংণয যফততী উদাযণগুবরণত াধাযণ ববফলযণতয ফযফাণযয উণেয প্রবতবষ্ঠত ণতযয াআবেত দদয়া । বকন্তু
এাআ ভস্ত দিণত্র উস্থানাযীবত বব্ন । ূফতফততী দুবট দিণত্র উদাযণফাকযবট বফফৃবতভূরক। যফততী উদাযণগুবরণত প্রশ্নণফাধক
ফা বফস্ময়ণফাধক ফাকয ফযফায কযা ণয়ণছ। এফায ফিায উণেয দোতায উবেবেত ঘটনাণক াম্ভফ ফণর বচবিত কযা।
(৬৯ ) ” শুব দতাভাণদয ণে বণনভায় দগবছর ?
—শুব মাণফ বণনভায় !
(৭০ ) ”তুবভ নাবক বকবনণক গান কণযবছণর?
” াঅবভ গান গাাআফ ! কী দম ফর।
(৭১ ) ” তুবভ াঞ্জনফাফুণক বনভেণ কণযবছর ?
”দকন বনভেণ কযফ ? উবন াঅভাণদয কেন দকান উরণি ডাণকন ?
প্রবতবট দিণত্রাআ উবেবেত ঘটনা ঘটায ম্ভাফনা ফাবতর কণয দদয়া ণয়ণছ। শুবয মা চাবযবত্রক বফবষ্টয দদো দগণছ তাণত
বনবদ্বতধায় ফরা মায় তায ণি বণনভায় মায়া াম্ভফ --- শুধু াতীণত ফা ফততভাণনাআ নয়, ববফলযণত। ফিায ণি গান
গায়াটা ততোবনাআ াম্ভফ। দল উদাযণণ ফিায ফিফয াঞ্জনফাফুণক বনভেণ কযায প্রশ্নাআ উঠণত াণয না ”কেনাআ না।
রিণীয় এাআ বতনবট উদাযণণ াধাযণ ববফলযৎ মুি ফাকযগুবর রূগত বফচাণয দথতক ণর ফাচবনক াযভণভতয (
propositional content ) বফচাণয নঞথতক। বফস্ময়ণফাধক ফাকয ফা প্রশ্নফাণকযয ফযফাণযয ভাধযণভ ফিা উবেবেত ঘটনায
ম্ভাফনা াস্বীকায কযণত চাাআণছ। বিয়ায কাররূ ববফলযণত দাআ ম্ভাফনা াস্বীকায কযণছ।
দদো দগর ঘটনা ঘটায ম্ভাফনা াস্বীকায কযণত দথতক ফাণকয াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াগ ণয়ণছ। একাআবাণফ দকান
ঘটনাণক াফযম্ভাফী ফণর বচবিত কযণত, ফা ানযবাণফ ফরণর ঘটনাবটয না ঘটায ম্ভাফনা াস্বীকায কযণত
নঞথতক
ফাণকয এাআ কাররূণয প্রণয়াগ য়।
(৭২) ”তুবভ গতকার যাভণরয ানুষ্ঠাণন দগবছণর ?
”যাভণরয ানুষ্ঠাণন াঅবভ মাফ না !
(৭৩) ” দতাভায াআ বফণদব ফেুবট ফাাংরা জাণন?
” ফাাঃ! এতফছয এোণন যণয়ণছ, য এত ফাঙাবর ফেু যণয়ণছ, াঅয ফাাংরা জানণফ না ?
(৭৪ ) ” ভয কাজটা কযণত দণযবছর ?
— দকন াযণফ না?  এাআ ধযণণয কাণজ েুফাআ টু।

ানুণূ্ মাগ ফা বতযস্কাযণদযাতক াধাযণ ববফলযৎ
ববফলযৎ কাররূ দকফর বফফৃবতযফততী ণফত বিয়ায াফস্থান বনণদত কণয না, াঅচযণীয় বিয়া ফা কততফয বনণদত কণয।
ববফলযণতয এাআ বফবষ্টযবট বনফণেয এাআ াাংণ াঅণরাবচত এাআ কাররূণয প্রণয়াণগয বববত্ত।
দকান ত্রুবটয কাযণণ মেন দকান াফাবিত ফা াপ্রীবতকয দকান ঘটনা ঘণট তেন াংবেষ্ট ফযবিণক মা াতীণত কযণীয়
বছর তা স্মযণ কবযণয় বদণত াধাযণ ববফলযৎ প্রণয়াগ কযা য়। এোণন ফিায উণেয ানববণপ্রত বযবস্থবতয জনয দায়ী
ফযবিয প্রবত ানুণমাগ কযা ফা তাণক বতযস্কায কযা।
(৭৫) াফধাণন গাবে চারাণফ দতা।
(৭৬) কাজটা াঅণগ দল কণয যােণফ দতা।
(৭৭) কথাটা াঅণগ ফরণফ দতা।
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েুফ ণজাআ ানুবফ কযা মায় দকান বযবস্থবতণত উদাযণফাকযগুবর উিাবযত ণয়ণছ। ফাাত্তয নাং উদাযণণ দোতায
াাফধানতায কাযণণ গাবে দুঘতটনা ঘণটণছ (ফা ঘটণত মাবির) , দ াফধান ণর এভন দাত না। একাআবাণফ যফততী
উদাযণ দুবটণত দোতায উবচত বছর বনবদতষ্ট ভণয়য ভণধয কাজ দল কণয যাো, কথাটা াঅণগ ফরা, বকন্তু দকান দিণত্রাআ
দোতা মা কযণীয় বছর তা কণয বন এফাং দাআজনয প্রবতবট দিণত্রাআ দকান না দকান াুবফধায ৃবষ্ট ণয়ণছ।
াতীণতয দম ম্ভাফনা ফাস্তফাবয়ত য় বন, দম কততফয ারন কযা য় বন তায জনয ববফলযণতয এাআ প্রণয়াগ ফযােযা কযা
মাক। প্রবতবট দিণত্র ফিায বাফনায় কল্পপ্রতযাফততন ঘটণছ ফিায কৃতকণভতয ূফতফততী দকান ণফত ---মেন দোতা গাবে বনণয়
দফবেণয়ণছ াথফা মেন দ কাজ শুরু কযণর বঠক ভণয়য ভণধযাআ কাজ দল কণয যােণত াযত, দম ভয় কথাটা ফরর
ফততভাণন ানববণপ্রত বযবস্থবত এোণনা দমত। বাফনায় বনবভতত দাআ াতীত দথণক মা কযণীয়, দম ম্ভাফনা তেন াঅণছ
ববফলযণতয কাররূণয প্রণয়াণগয দ্বাযা তাযাআ বনণদত দদয়া ণি।
ূণফতাি বতনবট উদাযণণ বিয়াণদয ণে াফযয় ‚দতা‛য াফস্থান রিণীয়। এাআ াফযয়বটণক প্রথাগত ফযাকযণণ
ফাকযারোযফাচক াফযয়রূণ াবববত কযা ণয়ণছ। ‚দতা‛য বূবভকা ফাণকযয ারেযণণয , াথতাৎ ফাণকয এয উবস্থবত ফা
ানুবস্থবত াঅথতস্তণয ফিফযবফলণয়য বযফততন ঘটায় না। বকন্তু এাআ াাংণ াঅণরাবচত াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয জনয
‚দতা‛য ফযফায একবট াবযামত তত। উি উদাযণফাকযগুবর দথণক ‚দতা‛ বফমুি কযণর াথতান্তয ঘটণফ। ‚দতা‛-বফীন
ুনবরতবেত ফাকযগুবরণত উবেবেত ঘটনা প্রতীয়ভান ণফ প্রাকবফফৃবতণফত াফবস্থত ফা াতীণতয ঘটনারূণ নয়, বফফৃবতযফততী
ণফত াফবস্থত ফা ববফলযণতয ঘটনারূণ। ‚দতা‛ ফাদ বদণয় ুনবরতবেত ফাকযগুবর দদো মাক :
(৭২ক) াফধাণন গাবে চারাণফ ।
(৭৩ক) কাজটা াঅণগ দল কণয যােণফ।
(৭৪ক) কথাটা াঅণগ ফরণফ ।
ফরা ফাহুরয এফায ‚গাবে চারাণনা‛ ‚কাজ দল কণয যাো‛ ‚কথাটা ফরা‛ দকানবটাআ াতীণতয নয়। ফাাত্তয (ক) ,
বতয়াত্তয (ক), চুয়াত্তয (ক) ফাকযগুবর ফযফহৃত ণফ মেন দোতা গাবে বনণয় দফণোণি ফা দফণোণফ, কাজবট দল কযায জনয
বনবদতষ্ট ভয় বফফৃবতভুূণততয য, কথাটা ফরায ভয় তেন াঅণ বন। প্রবতবট দিণত্রাআ ববফলযণত মা কযণীয় দাআ বফলণয়
ফিা দোতাণক উণদ বদণি। াধাযণ ববফলযৎ এোণন ানুজ্ঞায প্রবতরূ।
াঅভাণদয াঅণরাচয মবদ ফাকযারোযফাচক াফযয় নয়, তফু রিণীয় ‚দতা‛ ফণিণত্র ফাকযারোযফাচক াফযয় নয়।
াধাযণ ববফলযণতয ণে মুি ণয় এাআ াফযয় একটা কারবনণতায়ক বূবভকা বনণত াণয।

কারগত  বাফগত প্রণয়াণগয ঐকয
ফাাংরা প্রথাগত ফযাকযণণ শুধুভাত্র াধাযণ ববফলযণতয কারগত প্রণয়াণগয উণেে যণয়ণছ 1 াঅভযা দদণেবছ দাআ ফণতনা
ম্পূণত নয়। কারগত াফস্থান বনণদত কযা ছাো াধাযণ ববফলযণতয দম বব্ন তয বূবভকা যণয়ণছ তা বফয়াকযণণদয দৃবষ্ট
াঅকলতণ কণয বন। বকন্তু এাআ বিয়ারূণয বাফগত প্রণয়াগ ম্পূণত উণবিত দথণক দগণছ।
এাআ বনফণে াঅণরাবচত কারগত  বাফগত প্রণয়াণগয ভণধয একটা দমাগূত্র েুাঁণজ ায়া মায়। াঅভযা দদণেবছ াধাযণ
ববফলযণতয প্রণয়াণগয ভাধযণভ ফিা বকবাণফ উবেবেত ঘটনায প্রবত তায ভণনাবাফ, তায দৃবষ্টবেী প্রকা কযণত াণয। এয
ভূণর াঅণছ জীফণনয ববফলযৎ ফত ম্বণে াঅভাণদয ধাযণা, াঅভাণদয ানুবূবত। ববফলযৎ াঅভাণদয াআিাূযণণয, বদ্ধান্ত
রূায়ণণয কারগত বযয। াঅফায এাআ ফত াঅভাণদয াবনয়বেত 1 এণক বঘণযাআ কেন কেন জবেণয় থাণক াায়তায
ানুবূবত। বাফীকার ফা াঅগাভী ম্বণে াঅভাণদয এাআ বব্ন  বব্ন  দৃবষ্টবেীয উয বববত্ত কণয দাাঁবেণয় াঅণছ এাআ কাররূণয
বফবব্ন  বাফগত প্রণয়াগ।

উাংায
প্রথাগত ফাাংরা ফযাকযণণ বিয়ায কাররূণয াঅণরাচনা ভূরত রূতণেয ( morphology ) স্তণয ীভাফদ্ধ দথণক
দগণছ। রূগত বফবণষ্টযয ( morphological characteristic) উযাআ গুরুত্ব াঅণযা কযা ণয়ণছ 1 এাআ বফলণয়
বফস্তাবযত াঅণরাচনা ণয়ণছ। বকন্তু বিয়ায কাররূভূণয াঅথত তাৎমত ( semantic significance) বনণয় াঅণরাচনা
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ণয়ণছ াবত াভানয। বিয়ায কাররূণয ফযফাণযয দম ফণতনা ফাাংরা ফযাকযণণ ায়া মায়, ফাস্তফ জীফণন াঅভযা দদবে এাআ
প্রণয়াণগয দিত্রবট াণনক বফস্তৃত। ফযাকযণণ ফণতনা  ফাস্তফ বালাপ্রণয়াণগয ভণধয এাআ ফযফধান তুণর ধযণত াঅভযা একবট
কাররূণক দফণছ বনণয়বছ : াধাযণ ববফলযৎ। ানযানয কাররূ বনণয় বচন্তাবাফনায াফকা যণয়ণছ। দাআ বফলণয় াঅভযা
যফততীকাণর াঅণরাচনা কযফ।
এাআ বনফণে াঅভযা প্রথাগত ফযাকযণণ ানাণরাবচত াধাযণ ববফলযণতয প্রণয়াণগয বফবব্ন  দৃষ্টান্ত দফণছ বনণয় তায
ান্তবনতবত তাৎমত ফযােযা কযায এফাং বফবব্ন  প্রণয়াণগয ভণধয ঐকয বনণদত কযায দচষ্টা কণযবছ। দাআণে এাআভস্ত প্রণয়াণগয
তত উণেে কণযবছ।
াঅভাণদয বফবা এাআ াঅণরাচনা াফাঙাবর ফা বফণদব বিাথতীণদয প্রণয়াজণন রাগণত াণয। াঅভযা দাআফ বিাথতীণদয
কথা ফরবছ মাযা ফাাংরা বালায় বাফবফবনভণয়য দিতা াজতন কণযণছন, মাযা ফযাকযণম্মত বালায় ভণনয বাফ প্রকা কযায
বনয়ভাফরী দভাটাভুবটবাণফ াঅত্মস্থ কণযছন, বকন্তু মাণদয ূক্ষ্মতয বফলণয় াম্পূণততা যণয় দগণছ। বিয়ায কার দতভনাআ একবট
বফলয়। দমফ বিাথতীযা ফেবালী ভাণজ ফা কযণছন না, মাণদয ফাাংরাবালীণদয ণে বনয়বভত াঅদানপ্রদাণনয ুূ্ণমাগ দনাআ
মাণদয ফাাংরা বিায জনয াঠয্রনণথেয উযাআ বনবতয কযণত য় তাাঁ ণদয ণি কাররূণয ভস্ত ফযফায াঅয়ত্ত কযা কবঠন।
বিাথতীযা এাআ বফলণয় তাণদয ফ প্রণশ্নয উত্তয প্রথাগত ফাাংরা ফযাকযণ্রনণথে েুণাঁ জ াণফন না। এাআজনয ফাাংরা বালায
কাররূণয াঅয বফস্তাবযত াঅণরাচনা প্রণয়াজন। এাআ বনফণে াঅভযা একবট কাররূণয াঅণরাচনা কযরাভ। এাআ াঅণরাচনা
মবদ দাআফ বিাথতীণদয াভানযতভ উকাণয রাণগ তণফ াঅভাণদয এাআ িুি প্রণচষ্টা াথতক ণফ।
উণেেবঞ্জ :
১) চণটাাধযায়, ুনীবতকুভায : বালা-প্রকা ফাোরা ফযাকযণ, কবরকাতা রূা, ১৯৮৮, ৃ ৩২১
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