1. "তার আমি জামিন হতত পামর"- বক্তা কেন জামিন হতত কেতেতেন?
পতের দাবী পাঠ্াাংতে কেন্দ্রীে েমরত্র অপূব করঙ্গু
ব
ন পুমিে কেেতন পমিটিে্াি সাসতপক্ট সব্সােী িমিে
সতেতহ আিে মিমরে িহাপাতত্রর জামিন হতত কেতেতে িূিত রাজমবতরাহী সব্সােীতে আডাি েরার
জন্ই। পুমিেেতবা মনিাইবাবু কে আতদৌ এই েদ্মতবেীতে মেনতত পাতরনমন তা মবিক্ষণ বুতেই কদেপ্রাণ
অপূব তাাঁ
ব র মবভ্রামিতে উসতে মদতে বতিতে োতে মতমন খুজ
াঁ তেন এই কিােটি কিাতিই কস নে,এ মবষতে
অপূব এত
ব
মনশ্চিত কে কস এর জামিন পেি
ব হতত পাতর।

2. প্রেি কেণীর োত্রী হওোে অপূবরব িতন মেরেি ভরসা কজতিমেি?

প্রেিতেমণর োত্রী হওোে অপূবরব িতন হতেমেি প্রভাতোি পেি
ব আর তার মনরার ব্াঘাত ঘিতব না,
োরণ প্রেিতেমণর কক্ষতত্র সাধারণ োিরার িততা পুমিমে উৎপাত হওোর সম্ভাবনা কনই।

3. 'োতে খুজ
াঁ তেন তার োিোতরর েোিা এেবার কভতব কদখুন।' -'োিোর' বিতত মে কবাতো ? োিোতরর
েো ভাবতত বিা হতেতে কেন ?

োিোর অে সাংস্ক
ব
ৃ মত।তোতনা িানুষ বা িনুষ্তিাষ্ঠীর মেক্ষা-রুমে- িন-িনন-ব্বহার ইত্ামদর সিন্বতে কে
আেরণিত ববমেষ্ট্্টি ফুতি ওতঠ,তাতেই োিোর বতি।

রাজতরাহী সব্সােী িমিে বহুমবদ্াে পারদেী,মবমিমত ডাক্তার মডমিধারী ও বহুভাষাদক্ষ।তাাঁর মেক্ষাআেরণ-কপাোতে আমভজাত্ই োি্।মেন্তু পুমিে কেেতন সব্সােীতে কভতব কে মিরীে িহাপাত্রতে আনা
হতেতে তার বদমহে িঠন,অদ্ভুত কপাোে এবাং স্েূিরুমে তো বােভঙ্গীতত আমভজাতত্র কোতনা মেহ্নই
কনই।তাই অপূব বতিতে
ব
োতে কখাাঁজা হতে তার োিোতরর মদেিা ভাবা উমেত।

4. 'পতের দাবী ' উপন্াতস অপূবরব িতধ্ কে কদে কপ্রতির উদে হতেতে তা আতিােনা েতরা ।

পাঠ্াাংতে সহেিী তো বন্ধু রািদাসতে অপূব জামনতেতে
ব
তার িতনর মভততরর স্বতদোনুরাতির
েো।অপমরমেত রাজমবতরাহী সব্সােী িমিতের প্রমত েদ্ধাতবাতধ সহানুভূমতেীিতাে কস তীব্র
অনুরক্ত।মপতৃবন্ধু মনিাইবাবুতে কস োো বতি েদ্ধা েরতিও কদতের তার োতে কদতের আতি তাাঁর স্থান
কনই।বরাং স্বতদতের িুশ্চক্তবাসনাে োাঁরা সবপ্রোর
ব
আত্মসুখ জিাঞ্জমি মদতেতেন তাাঁতদরতেই অপূব কদতের
ব
িানুতষর আত্মজন বতি িতন েতর।বন্ধুর সাবধানবাণীর প্রতু ্ত্ততর অপূব ব বতিতে,"তাতদর আপনার বতি
ডােবার কে দুুঃখই োে,আমি আজ কেতে তা িাোে তু তি মনিাি"।
এইরূপ েতোপেেতনই অপূবরব অিতর উমদত স্বতদে কপ্রি প্রোমেত হতেতে।

