
একটি নমুনা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ 

তুমি স্বশ্নে রাজা হশ্নে পার, ককাটি ককাটি টাকা, বামি-গামির িামলক হশ্নে পার। কল্পশ্নলাশ্নকর সুন্দর 

গল্পও হশ্নে পার, মকন্তু বাস্তবো মিন্ন এক জগৎ। এখাশ্নন বি হশ্নে হশ্নল পমরশ্রশ্নির মবকল্প কনই। মশক্ষার 

দ্বারা মনশ্নজর সুপ্ত প্রমেিাশ্নক জাগ্রে কশ্নর সঠিক কি মানুশীলশ্ননর িাধশ্নি বি হশ্নে হশ্নব। সুেরাাং কল্পনার 

জগশ্নে হাবুডুবু না কখশ্নে কেশ ও জামের কল্যাশ্নে আত্মমনশ্নোগ করাই িনুষ্যশ্নের পমরয়ােক। 

(ক) মিমন িাশ্নবর বাঁমশ বামজশ্নে জনসাধারেশ্নক নায়াশ্নবন, োঁশ্নক ককিন হশ্নে হশ্নব? 

উত্তর : মিমন িাশ্নবর বাঁমশ বামজশ্নে জনসাধারেশ্নক নায়াশ্নবন, োঁশ্নক মনঃস্বার্ ম, েযাগী ঋমি হশ্নে হশ্নব। 

(খ) কলখক ‘মিমরট’ বা আত্মার শমিশ্নক জামগশ্নে তুলশ্নে বশ্নলশ্নেন ককন? 

উত্তর : কশ্নি ম শমি আনেশ্ননর উশ্নেশ্নে কলখক ‘মিমরট’ বা আত্মার শমিশ্নক জামগশ্নে তুলশ্নে বশ্নলশ্নেন। 

‘িাব ও কাজ’ প্রবশ্নের কলখক কাজী নজরুল ইসলাি িাব ও কাশ্নজর িশ্নে পার্ মকয মনে মে কশ্নর 

বশ্নলশ্নেন কি িানুিশ্নক উদ্বুদ্ধ করার জন্য িাবশ্নক জামগশ্নে তুলশ্নে হশ্নব। মকন্তু োর আশ্নগ সিস্ত কাশ্নজর 

বশ্নন্দাবস্ত কশ্নর রাখশ্নে হশ্নব। িাবশ্নক কাশ্নজর োস মহশ্নসশ্নব মনশ্নোগ কশ্নর িাশ্নবর সার্ মকো আনশ্নে 

হশ্নব। আত্মার শমিশ্নক জামগশ্নে তুলশ্নে হশ্নল মনশ্নজর বুমদ্ধ ও কি মশমিশ্নক জাগাশ্নে হশ্নব। োহশ্নল 

কি মশমি বৃমদ্ধর সশ্নে সশ্নে ব্যমির ব্যমিস্বােন্ত্র্য কেশশ্নক উন্নমে ও মুমির মেশ্নক মনশ্নে িাশ্নব। 

(গ) উেীপকটি ‘িাব ও কাজ’ প্রবশ্নের কি মেকটি মনশ্নে মশ কশ্নর, ো বে মনা কশ্নরা। 

উত্তর : উেীপকটি ‘িাব ও কাজ’ প্রবশ্নের কামেক শ্রশ্নির মেকটি মনশ্নে মশ কশ্নর। 

‘িাব ও কাজ’ প্রবশ্নে কলখক িাবশ্নক পুষ্পমবহীন কসৌরি বশ্নলশ্নেন, িা অবাস্তব উচ্ছ্বাস িাত্র। মকন্তু কাজ 

মজমনসটা সম্পূে মরূশ্নপ বস্তু জগশ্নের, িা িাবশ্নক কাশ্নজর োস মহশ্নসশ্নব মনশ্নোগ োন কশ্নর। িানুশ্নির 

কল্যাশ্নের জন্য, িহৎ উশ্নেে মনশ্নে িাশ্নবর বাঁমশ বামজশ্নে জনগেশ্নক জামগশ্নে তুলশ্নে হশ্নব। মকন্তু োর 

আশ্নগ কাি মশ্নক্ষত্র প্রস্তুে রাখশ্নে হশ্নব। ো না হশ্নল োরা কজশ্নগ উশ্নে উপযুি কাজ বা োমেে না কপশ্নল 

আবার ঘুমিশ্নে পিশ্নব এবাং েখন িাশ্নবর বাঁমশ বামজশ্নে জাগাশ্ননার কয়ষ্টা করশ্নলও জাগাশ্ননা িাশ্নব না। 

কেশশ্নক উন্নমে ও মুমির পশ্নর্ এমগশ্নে মনশ্নে হশ্নল ককাির কেঁশ্নধ কাশ্নজ কনশ্নি পিশ্নে হশ্নব এবাং নািবার 

আশ্নগ িাশ্নলা কশ্নর পি মশ্নবক্ষে কশ্নর কাশ্নজর ইমেবায়ক ফল সম্পশ্নকম জানশ্নে হশ্নব। কাশ্নজর সম্ভাবনা-

অসম্ভাবনার কর্া আশ্নগ কিশ্নব কাশ্নজ নািশ্নল ব্যমির উৎসাহ অনর্ মক নষ্ট হে না। উেীপশ্নকও এ 

সম্পশ্নকম বলা হশ্নেশ্নে, কল্পশ্নলাশ্নকর জগৎ কর্শ্নক বাস্তবো মিন্ন এক জগৎ, কিখাশ্নন বি হশ্নে হশ্নল 

পমরশ্রশ্নির মবকল্প কনই। োই কলখকও কেশ্নশর উন্নমে, মুমি ও িানুশ্নির কল্যাশ্নের জন্য িাশ্নবর সশ্নে 

বাস্তবধিী কাশ্নজ েত্পর হওোর মেকটি মনশ্নে মশ কশ্নরশ্নেন। 



(ঘ)  ‘কল্পনার জগশ্নে হাবুডুবু না কখশ্নে কেশ ও জামের কল্যাশ্নে আত্মমনশ্নোগ করাই িনুষ্যশ্নের 

পমরয়ােক’—িন্তব্যটি ‘িাব ও কাজ’ প্রবশ্নের আশ্নলাশ্নক মূল্যােন কশ্নরা। 

উত্তর : ‘কল্পনার জগশ্নে হাবুডুবু না কখশ্নে কেশ ও জামের কল্যাশ্নে আত্মমনশ্নোগ করাই িনুষ্যশ্নের 

পমরয়ােক’ বশ্নলই কলখক বাস্তবধিী কাশ্নজ েত্পর হওোর ওপর কজার মেশ্নেশ্নেন। 

‘িাব ও কাজ’ প্রবশ্নের কলখক কেমখশ্নেশ্নেন, িাব ও কাশ্নজর পার্ মকয আসিান-জমিশ্ননর িশ্নো। কাজ 

হশ্নলা িানুিশ্নক কব্জাে বা আেশ্নত্ত আনার জন্য োর সবশ্নয়শ্নে ককািল জােগাে কোঁো মেশ্নে োশ্নক 

িামেশ্নে তুশ্নল ইমেবায়ক কাশ্নজর জন্য তেমর করা। িাব পুষ্পমবহীন কসৌরশ্নির িশ্নো অবাস্তব উচ্ছ্বাস 

বশ্নল এটা মেশ্নে িহৎ মকছু অজমন করা িাে না। োরপর কি মশমি ও সঠিক উশ্নযাশ্নগর েরকার হে। 

ির্াির্ পমরকল্পনা ও কাশ্নজর িৃহার অিাশ্নব কিশ্নকাশ্ননা িহৎ উশ্নযাগ নষ্ট হশ্নে কিশ্নে পাশ্নর। োই 

কেশ্নশর উন্নমে, মুমি ও িানুশ্নির কল্যাশ্নের জন্য িাশ্নবর সশ্নে বাস্তবধিী কশ্নি ম সমৃ্পি হশ্নে হশ্নব। 

উেীপশ্নকও এ সম্পশ্নকম বলা হশ্নেশ্নে—মশক্ষার দ্বারা মনশ্নজর সুপ্ত প্রমেিাশ্নক জাগ্রে কশ্নর সঠিক 

কি মানুশীলশ্ননর িােশ্নি িানুিশ্নক বি হশ্নে হশ্নব। 

আশ্নলায়য িন্তশ্নব্যর পমরশ্নপ্রমক্ষশ্নে এ মসদ্ধাশ্নন্ত উপনীে হওো িাে কি—িাব নে, বাস্তবধিী কাশ্নজ 

আত্মমনশ্নোশ্নগর িােশ্নি িনুষ্যশ্নের মবকাশ্নশর পাশাপামশ কেশ ও জামের কল্যাে সামধে হে। 

 


