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Section A

Listening Transcript

(Two minutes and 23 seconds: tracks 02–19)

Question 01 বাঙািলর মঙ্গল েশাভাযাতৰ্াবাঙািলর মঙ্গল েশাভাযাতৰ্া

M1   সািবনা, বাঙািলর মঙ্গল েশাভাযাতৰ্া সমব্েন্ধ আমােদরেক িকছু বেলা। 

F1    পয়লা ৈবশােখ মঙ্গল েশাভাযাতৰ্া বাংলা নববষর্ বরেণ আেন এক নতুন মাতৰ্া। েশাভাযাতৰ্ায় নজর কােড় 
মুেখাশ ও নানা ধরেনর চারুকমর্ েযমন পািখ, বাঘ, হািত ও কুিমরসহ িবিভন্ন েখলনা। এই েশাভাযাতৰ্ার 
আেয়াজেন েকানও ব বসা পৰ্িতষ্ঠান েথেক আিথর্ক সাহায  েনওয়া হয় না। ঢাকায় এই েশাভাযাতৰ্া পৰ্থম 
অনুিষ্ঠত হয় ১৯৮৯ সােল। বাঙািলেদর পাশাপািশ এই েশাভাযাতৰ্ায় অংশগৰ্হণ কের অেনক অবাঙািল। 
রিফক, এবার তুিম িকছু বেলা।

M1   বাঙািলর এই মঙ্গল েশাভাযাতৰ্া এখন িবশব্ সংসৃ্কিতর একিট অংশ। জািতসংেঘর সংসৃ্কিত িবষয়ক সংস্থা 
ইউেনেস্কা, এই মঙ্গল েশাভাযাতৰ্ােক িবশব্ সংসৃ্কিতর ঐিতহ  িহেসেব তািলকাভুক্ত কেরেছ। েদশীয় 
বাদ যেন্তৰ্র সুেরর তােল তােল েনেচ েগেয় েছােটা-বেড়া িবিভন্ন বয়সী নানা স্তেরর মানুষ এই মঙ্গল 
েশাভাযাতৰ্ায় অংশগৰ্হণ কের। েতামার িক িকছু বলার আেছ অরুণা?

F2    হ াঁ, আিম বলেত চাই েয এই সবর্জনীন আনন্দ উৎসেব েযাগ েদয় সব ধেমর্র মানুষ। বাংলােদেশ এই 
েশাভাযাতৰ্া িকন্তু সবর্পৰ্থম হেয়িছেলা যেশার শহের। যা পরবতর্ীেত ঢাকায় পৰ্িত বছর বড় পিরসের 
আেয়াজন করা হয়। এখন অবশ  মঙ্গল েশাভাযাতৰ্া শুধুমাতৰ্ বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকােকিন্দৰ্ক না েথেক 
একই আদেল েদেশর পৰ্ায় পৰ্িত েজলাশহের অনুিষ্ঠত হয়। মাহফুজ, এবার েতামার পালা। তুিম িকছু 
বেলা।

M2   পৃিথবীর িবিভন্ন শহর েযমন কলকাতা ও লন্ডেনও এখন পৰ্িতবছর এমন েশাভাযাতৰ্ার আেয়াজন করা হয়। 
এখন পৃিথবীর েযখােনই এই েশাভাযাতৰ্ার িবস্তার ঘটুক না েকন, এই উৎসব েয বাংলােদেশর িনজসব্, তা 
িবশব্ দরবাের পৰ্িতিষ্ঠত হেয়েছ। সব্ীকৃিত েদওয়া হেয়েছ েয এই িবেশষ আেয়াজেনর উৎস বাংলােদশ।
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Turn over 

(Two minutes and 52 seconds: tracks 20 –41)

Question 02 পৰ্যুিক্তিনভর্র পিরবহণ ব বস্থাপৰ্যুিক্তিনভর্র পিরবহণ ব বস্থা

M1   িবেশব্র অন তম জনবহুল শহর ঢাকায়, যানজট এিড়েয় গন্তেব  েপঁৗেছ েযেত েমাটরবাইক অেনেকর 
কােছই একিট সস্তা ও ঝােমলািবহীন বাহন। িডিজটাল েযাগােযাগ আর বাইেকর ব বহােরর সমনব্য় 
ঘিটেয় বাংলােদেশ স্মাটর্েফানিভিত্তক পিরবহণ অ াপ রাইড েশয়ািরং ইদানীং যাতায়াত ব বস্থায় দারুণ 
সাড়া েফেলেছ। রাইড েশয়ািরং-এর এমন উেদ াগ রাজধানীবাসীর েভাগািন্ত আর দুেভর্াগ অেনকটাই 
কিমেয় িদেয়েছ। এই রাইডেসবা এখন ঢাকার বাইেরর বড় শহরগুেলােতও চালু হেয়েছ। েদেশর গিণ্ড 
েপিরেয় আন্তজর্ািতক অঙ্গেনও সম্পৰ্সািরত হেচ্ছ। বাঙািল তরুণেদর উেদ ােগ গেড় েতালা এই েসবায় অথর্ 
িবিনেয়াগ কেরেছ িবেদশী ব বসায়ী সংস্থাও। শুরুেত রাইড েশয়ািরং যারা ব বহার কেরেছন তাঁেদর মেধ  
িবশব্িবদ ালেয়র িশক্ষাথর্ী আর চাকিরজীবী পুরুেষরাই েবিশ িছেলন। ঢাকার সড়কপেথ নারীেদর চলাচেলর 
জন  এখন নারী চালকেদর পিরচালনায় একই ধরেনর েসবা চালু হেয়েছ। সামািজক েযাগােযাগমাধ েম এর 
পৰ্চারণা চলেছ, িবিভন্ন পৰ্িশক্ষণ েকেন্দৰ্ নারী চালকেদর পৰ্িশক্ষণ কমর্শালার আওতায় আনা হেচ্ছ।

F1    িডিজটাল বাংলােদেশ এসব অ াপিভিত্তক পিরবহণ েসবা এখন অত ন্ত ইিতবাচক। ধীের ধীের এিট মানুেষর 
আস্থা অজর্ন করেছ। এই উেদ াগ অেনক েবকার যুবকেদর কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট কেরেছ। অেনেক 
কােজর অবসের বাইেক রাইডেসবা িদেয় বাড়িত আেয়র সুেযাগ পােচ্ছন। রাইড েশয়ািরং-এর ভাড়াও 
তুলনামুলকভােব সস্তা। শুরুেত অেনেকরই ধারণা িছেলা েয এ ধরেনর বাইেক ভাগাভািগ কের চড়া 
বাঙািল সংসৃ্কিতর সােথ যায় না, তাই েনিতবাচক মেনাভাবটাও িছেলা। িনরাপত্তার িবষয়টাও একিট বড় 
দুিশ্চন্তার িবষয় িছেলা। িকডন াপ বা িছনতাইেয়র ঘটনা ঘেট কী না-এটা িনেয় আশঙ্কা িছেলা মানুেষর 
মেন। এখন িনরাপত্তা িনিশ্চত করার জন  রাইড ব বহারকারী ও রাইড পৰ্দানকারী উভয়েকই আেগ 
েথেকই পৰ্েয়াজনীয় তথ  জমা িদেয় এই েসবা গৰ্হণ করেত হয়। এসব তেথ র তািলকা থাকার কারেণ 
পৰ্েয়াজেন সহেজই চালক ও আেরাহীর পিরচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়। আর বাইক চলাকালীন সমেয় এর 
অবস্থান জানার ব বস্থাও আেছ। বাংলােদেশর তরুণেদর জন  এই পৰ্যুিক্তিনভর্র পিরবহণ েসবা েদেশর 
এিগেয় যাওয়ার এক অনন  উদাহরণ।
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(Two minutes and 6 seconds: tracks 42–56)

Question 03 

M1   পৰ্িত বছর ৮ েসেপ্টমব্র বাংলােদেশ আন্তজর্ািতক সাক্ষরতা িদবস পালন করা হয়। িবগত িবশ বছের 
বাংলােদেশ সাক্ষরতার হার েবেড় পৰ্ায় িদব্গুণ হেয়েছ। সাক্ষরতার এই উচ্চ হার েদশিটর অগৰ্গিতেত 
ব াপক ভূিমকা রাখেছ। শুরুেত বাংলােদেশর েপৰ্ক্ষাপেট সাক্ষর শ িটর িভন্ন অথর্ িছেলা। তখন েয ব িক্ত 
িনেজর নােমর অক্ষরগুেলা ব বহার কের সব্-অক্ষর বা নাম িলখেত পারেতা অথর্াৎ সব্াক্ষর িদেত জানেতা, 
তােক সাক্ষর বলা হেতা। সাক্ষরতা শ িটর সবর্জন গৰ্হণেযাগ  েকান সংজ্ঞা না থাকেলও একসময় 
েকােনা ব িক্তর অক্ষরজ্ঞানেকই সাক্ষরতা িহেসেব মেন করা হেতা। ১৯৪০ সােল েলখা ও পড়ার দক্ষতােক 
সাক্ষরতা িনধর্ারেন ব বহার করা হেতা। ১৯৬০ সােল এর পিরিধ বািড়েয় েলখাপড়ার পাশাপািশ সাধারণ 
িহেসব-িনেকেশর দক্ষতার সংেযাজন করা হয়। আিশর দশেক েকােনা ব িক্তেক সাক্ষর িহেসেব উেল্লখ 
করেত হেল ব িক্তিটেক িনেজর ভাষায় সহজ ও েছােটা বাক  পড়েত, িলখেত এবং পৰ্াত িহক জীবেন 
সাধারণ িহেসব-িনেকেশর দক্ষতা থাকেত হেতা। একুশ শতেক সাক্ষরতার ধারণা অেনক পৰ্সািরত। 
আধুিনক তথ পৰ্যুিক্ত আর সামািজক েযাগােযাগমাধ েমর িবকাশ সাক্ষরতােক এেন িদেয়েছ এক িভন্ন 
মাতৰ্া। এই সমেয়র তথ পৰ্যুিক্তর পৰ্েয়ােগর চািহদার সােথ পাল্লা িদেত িগেয় মানুষেক মুেখামুিখ হেত হেচ্ছ 
িডিজটাল সাক্ষরতার। সরকােরর ২০২১ সােলর মেধ  িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সব্প্ন পূরেণ ‘িডিজটাল 
সাক্ষরতা’ এখন খুব গুরুতব্পূণর্ একিট িবষয়। তরুণেদর অেনেকই এইেক্ষেতৰ্ দক্ষ হেয় উঠেলও েমাট 
কমর্ক্ষম জনসংখ ার একিট বড় অংশ ‘িডিজটাল িলটেরিস’ বা িডিজটাল সাক্ষরতা না থাকায় কাজ-কেমর্, 
সামািজক ও ৈবিশব্ক েযাগােযােগর েক্ষেতৰ্ পৰ্িতেযািগতা েথেক িছটেক পড়েছ।

(Two minutes and 51 seconds: tracks 57–77)

Question 04 বাংলােদেশ পিরেবশ আেন্দালন বাংলােদেশ পিরেবশ আেন্দালন 

M2   কথা বলিছ বাংলােদেশ পিরেবশ আেন্দালেনর উেদ াক্তা নািগর্েসর সােথ। আমােদর সু্টিডওেত আসার জন  
আপনােক ধন বাদ। আচ্ছা নািগর্স, বাংলােদেশ পিরেবশ আেন্দালেনর শুরুর ইিতহাসটা আমােদরেক একটু 
বলুন।

F2    এই অনুষ্ঠােন আমােক আমন্তৰ্ণ জানােনার জন  আপনােক ধন বাদ। এবার বলিছ বাংলােদেশ পিরেবশ 
আেন্দালেনর ইিতহাস িনেয়। েসটা িছল আিশর দশেক। অপিরকিল্পত কল-কারখানা স্থাপন ও নগরায়েনর 
ফেল বায়ুদূষেণর িবষয়িট দৃিষ্টেগাচর হেল বাংলােদেশ পিরেবশ আেন্দালেনর সূচনা হয়। জলবায়ু পিরবতর্ন, 
পৃিথবীর তাপমাতৰ্া েবেড় যাওয়া, বরফ গেল সমুদৰ্ পৃেষ্ঠর উচ্চতা বৃিদ্ধ, এই িবষয়গুেলা তখন িছেলা 
ধারণাতীত। নবব্ইেয়র দশেক িবিভন্ন সংগঠন ও পিরেবশবাদীরা পিরেবশ রক্ষায় েসাচ্চার হেয় ওেঠন 
এবং এই আেন্দালন তখন েথেকই েজারদার হয়। পিরেবশবাদী সংগঠনগুেলা এখন িনয়িমতভােব পিরেবশ 
দূষেণর িবরুেদ্ধ পৰ্িতবাদ জািনেয় যােচ্ছ। 

M2  দাবী আদােয়র জন  আপনারা কী ধরেনর আেন্দালন কের থােকন?
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Turn over 

F2    আমরা িবশব্াস কির েয শািন্তপূণর্ভােব দাবী আদায় করা সম্ভব। েযসব পৰ্কল্প পিরেবেশর উপর হুমিকর 
সৃিষ্ট করেত পাের েসসব পৰ্কেল্পর িবরুেদ্ধ সিহংসতা এিড়েয় মানববন্ধন, পৰ্কল্প অিভমুেখ পদযাতৰ্া এসব 
আেন্দালন করা হেচ্ছ। এছাড়া পিরেবেশর িবপযর্য় ঘটােত পাের এমন সব কমর্কােণ্ডর িবরুেদ্ধ সংগঠেনর 
পক্ষ েথেক মামলা কেরও আইনী লড়াই চািলেয় যাওয়া হয়।

M2  বাংলােদেশর েপৰ্ক্ষাপেট আপনােদর পিরেবশ আেন্দালেনর সফলতা কেতাটুকু?

F2    িবিভন্ন পিরেবশবাদী সংগঠেনর েযৗথ পৰ্েচষ্টায় েবশ িকছু ইিতবাচক ফলাফল পাওয়া িগেয়েছ। আিম 
পৰ্থেমই বলেবা সাধারণ মানুেষর মেধ  এখন পিরেবশ রক্ষা করা িনেয় সেচতনতা ৈতির হেয়েছ। শহুের 
মানুষেদর পৰ্কৃিতেপৰ্ম এখন অেনক পৰ্বল। ছাদকৃিষ কের সবুজায়েন তাঁরা িবশাল ভূিমকা রাখেছন। 
সফলতার কথা উেল্লখ করেত েগেল বলেত হয় পৰ্ািতষ্ঠািনকভােব প্লািস্টক ব াগ ব বহাের িনেষধাজ্ঞা 
িনিশ্চত করা, পিরেবশ দূষণ কের এমন যানবাহন েযমন ‘টু-েস্টৰ্াক’ ইিঞ্জনচািলত গািড় চলাচল ও িবষাক্ত 
পণ বাহী জাহােজর বাংলােদেশ পৰ্েবশ িনিষদ্ধ করা, ইত ািদ।

M2  আপনােক ধন বাদ। আপনােদর পিরেবশ আেন্দালেনর উত্তেরাত্তর সাফল  কামনা করিছ।

F2   আমােক এই অনুষ্ঠােন ডাকার জন  আপনােকও অেনক ধন বাদ।

END  OF  SECTION  A
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Section C

Listening Transcript

(Three minutes and 2 seconds: tracks 78–97)

Question 06 ছাতৰ্ রাজনীিতছাতৰ্ রাজনীিত

F1    ইদানীং েমধাবী িশক্ষাথর্ীেদর ছাতৰ্ রাজনীিতেত অংশগৰ্হণ করেত েদখা যায় না। অথচ একসময় েবিশরভাগ 
েমধাবী িশক্ষাথর্ীরাই ছাতৰ্ রাজনীিতেত সিকৰ্য় ভূিমকা রাখেতন। নানা িবষেয়র জ্ঞােন সমৃদ্ধ হেয় তাঁরা 
রাজনীিতর কমর্কােণ্ড জড়ােতন। তখন ছাতৰ্েদর রাজনীিতেত িছেলা জাতীয় সব্াথর্রক্ষা ও অিধকার 
সেচতনতা। তাঁরা আগৰ্হী িছেলন েদশেপৰ্েম, েদেশর মানুেষর অিধকার আদােয়র জন  তাঁরা আেন্দালন 
করেতন। অথচ বাংলােদেশর বাঙািল জাতীয়তাবাদী রাজনীিতর িবকাশ ঘেটেছ ছাতৰ্ রাজনীিতর হাত ধের। 
এ ভূখেণ্ডর জেন্মর সােথও অিবিছন্নভােব িমেশ আেছ ছাতৰ্ রাজনীিতর ভূিমকা। '৫২-র ভাষা আেন্দালেনর 
েনতৃেতব্ আর সাফেল  িছেলন ছাতৰ্েনতারা। '৬২-র িবতিকর্ত িশক্ষা কিমশেনর িবরুেদ্ধ আেন্দালন, '৬৬-র 
ঐিতহািসক ৬ দফা ও ১১ দফা, '৬৯-র গণঅভু ত্থান, '৭০-র িনবর্াচন, '৭১-এ মহান মুিক্তযুেদ্ধর মাধ েম 
সব্াধীন বাংলােদেশর অভু দয়সহ পৰ্িতিট ঐিতহািসক িবজেয় ছাতৰ্ আেন্দালেনর ভূিমকা অপিরসীম। 
সব্াধীন বাংলােদেশ '৯০-এর গণ আেন্দালেনও ছাতৰ্েদর েগৗরবময় অবদান রেয়েছ। এছাড়াও েবসরকাির 
িবশব্িবদ ালয়গুেলােত উচ্চিশক্ষার উপর কর পৰ্ত াহার, চাকিরেত েকাটা সংস্কার ও িনরাপদ সড়েকর 
দািবেত আেন্দালন কেরেছ ছাতৰ্ সমাজ।

M2   বতর্মান সমেয় ছাতৰ্ রাজনীিত তার িচরায়ত গণমুখী ঐিতহ  বাদ িদেয় দলীয় সব্াথর্ িনেয় েবিশ তৎপর। 
তাই জনগণ ছাতৰ্ রাজনীিতেক েদখেছন ভীিতকর েনিতবাচক দৃিষ্টেত। এক জরীেপ েদখা যায় েয, ৮০ 
শতাংেশর েবিশ যুবক ছাতৰ্ রাজনীিত সম্পেকর্ িবরূপ ধারণা েপাষণ কেরন। এ সমেয়র ছাতৰ্েনতারা 
অেনেকই িনয়িমত ছাতৰ্ নয়। তাই িশক্ষাথর্ীেদর অিধকার িনেয় আেন্দালন করার েচেয় এসব ছাতৰ্েনতারা 
দখলদািরতব্, ক্ষমতা আর আিথর্ক সুিবধা আদায় করা িনেয় েবিশ ব স্ত। রাজৈনিতক দেলর সংিশ্লষ্টতার 
কারেণ পৰ্ায়ই ছাতৰ্ সংগঠনগুেলা রাজৈনিতক উেদ্দশ  পূরেণর হািতয়ার হেয় ওেঠ। যিদও ছাতৰ্ 
সংগঠনগুেলার সাংগঠিনক কাযর্কৰ্ম সংিশ্লষ্ট িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠােনর তত্তব্াবধােন থাকা উিচত, িকন্তু  সংগঠনগুেলার 
িনয়ন্তৰ্ণ অেনকটাই থােক িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর বাইের, দেলর েকন্দৰ্ীয় েনতৃেতব্র হােত। অেনক সময় শুধুমাতৰ্ 
রাজৈনিতক মতাদেশর্র পাথর্েক র কারেণ ছাতৰ্েনতােদর সিহংসতায়ও জড়ােত েদখা যায়।

END  OF  RECORDING
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