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Abstract 

My prime aim in this article is to investigate the stylistic approach of Selim Al Deen. The 

greatness of this Bangladeshi dramatist lies in his style that accurately captures the 

dramatic elements in the daily life of the regional and marginalized class people of 

Bangladesh. Selim’s ‘Prachcho’ is a play that accounts the fate-ridden life of a farmer from 

modern Bangladesh. While thematically adhering to the traditional framework of a mythical 

story, Selim applies his stylistic skills to make it relevant to the modern readers. He has 

used not only the regional dialect, Bongali,(বঙ্গালী) but also he concentrated on the class 

dialect, that is, the language of a farmer. My study here is also focused on the syntactical 

structure of the language used by Selim Al Deen in his drama ‘Prachcho’.  
 

 াযস্পলযক বাফ লফলনভনয়য ফা জ্ঞাননয(Communication) অনযতভ ভাধযভ র বালা। আভযা সম বালা’ই 

ফযফায কলয না সকন, কথায় লকিংফা সরখায় উবয় সেনেয বালায় লকছু রেণ পুনট নঠ। সই রেণগুলরনক 

আভযা ফযাকযণগত রেণ ফনর জালন। ভানুনলয বাফ প্রকানয বালায় থানক এক ধযননয লনজস্ব স্বতন্ত্রতা। 

তানদয লফনযা  ফযফাযলফলধয স্পষ্ট লনয়ভনীলত থানক। ফযলিগত প্রফণতায কাযনণ অননক ভয় সই 

প্রনয়াগলফলধ প্রচলরত ফরনয়য গণ্ডী অলতক্রভ কনয মায়। এই অলতক্রনভয লনয়ভযীলতনক ফ ভয় অশুদ্ধ ফরা 

মায় না। লফনলত মখন সরখনকয কালিত ফিনফযয নঙ্গ ঙ্গলত-ূনে তা ফযফহৃত য়। বালা ফযফানযয 

এই ধযননয শফলচেয নূতন শরীয ৃলষ্ট কনয। শরী র ফযলিয বালা প্রনয়ানগয লনজস্বতা। স লনজস্বতা 

লচলিত নত ানয সরখনকয বালা-প্রনয়ানগয াভলিক ফা লফলষ্ট লকছ ুরেনণয লবলিনত।  

     ালতয ভানরাচনায় ‘শরীলফজ্ঞান’(Stylistics) এক অলবনফ লদগ্দশন। বালালফজ্ঞাননয উদ্ভফ সমভন 

বালায লফজ্ঞানভুখী অনুীরন সথনক নয়নছ, লঠক সতভলন শরীলফজ্ঞাননয ূোত ঘনটনছ ালনতযয ফহুভুখী 

বালা শফজ্ঞালনক লফচায-লফনেলণ সথনক। ালতয ভরূত বালা-লল্প, বালায ভনতা ালনতযয যনয়নছ লনজস্ব 

এক ফযাকযণী াঠ। ইিংনযলজ ‘Stylistics’ নেয অনুযনণ ৃষ্ট শরীলফজ্ঞান অলবধালট ফতশভান ফািংরা বালা-

চচশায় ফহুর প্রচলরত  ফশজন স্বীকৃত। শরীয  লফনেলণ ুনযাুলয ফস্তুফাদী, যচনায নঙ্গ ফয়াননয অন্তগশত 

তন্ময়(Objective) উাদাননয ভাাযনকই প্রাধানয সদয়। সমভন, ধ্বলনতত্ত্ব, রূতত্ত্ব, ে, ফাকয অথশ এফিং 

ভি ফয়ান ইতযালদ। প্রতীনচযয ভনীলীনদয ভনত শরী র, লফনল লনভশাণ মা ফযলি ানে, ফা ফরা মায় 

যচনাকাযীয লনজস্ব ফযাায। প্রঙ্গত Buffon ফনরলছনরন, ‘Style is the man himself’.। শরীয িংজ্ঞা 
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লননফ বালালফজ্ঞানী লফে যকায ফনরনছন সম, মায াানময সরখক  াঠনকয অলবনপ্রত সমাগানমাগ 

াধন কযা ম্ভফ।  

      বালা র ালনতযয লল্পরূ লনভশানণয প্রধান উকযণ। বালা প্রঙ্গনবনদ (Contextual Variation) 

লযফলতশত য়। সখরায ভানঠয বালা প্রনয়ানগয যীলত একযকভ, আফায ধভশীয় বায বালা ফযফানযয যীলত 

অনয যকভ। বালায েভারায াযীলযক  অবযন্তযীণ সৌন্দমশ সরখনকয বাফনা  সফদনায অন্দযভনর 

সৌৌঁছনত াাময কনয। সরখক সম ধযননয প্রলতলক্রয়া াঠনকয ভনন উনেক কযনত চান, সই উনেয লননয় 

লতলন তাৌঁয প্লট লনভশাণ কনযন। সরখক াঠকনক াানত চান? লকিংফা কাৌঁদানত? উনিলজত কযনত? লো 

লদনত? অথফা সকাননা াভালজক কু-প্রথানক আক্রভণ কযনত চান ফ লকছুই তাৌঁয সরখায শরীনক লফলষ্টতা 

লদনয় থানক। বালাশরী লফচায লফনেলনণয দেতা সথনক সরখকনক নজ অনুধাফন কযা মায়। এছাড়া 

সরখনকয বালাগত শফলষ্টয লনধশালযত কনয লদনত ানয তাৌঁয স্থালনক লযচয় ফা াভালজক সেলণ।  

ভানফ জীফননয ুখ-দুঃখ, াল-কান্না, আনন্দ-সফদনা ইতযালদ বাফ অফরম্বন কনযই গনড় নঠ নাটক। 

নাটনকয নঙ্গ দশক  সোতায ম্পকশ যালয  প্রতযে। প্রলতলট নাটনকয চাযলট প্রধান উাদান থানক। 

এগুনরা নে – ১. কাললন ফা লফলয়, ২. চলযে, ৩. িংরা, এফিং ৪. লযনফ। নাটনকয কাললন, চলযে  

িংরানক অথশফ  লফশ্বানমাগয কনয সতারায জনয নাটযকায লযনফ শতযী কনযন। িংরা কখননা গদয 

এফিং দযযীলত অফরম্বন কনয।  নাচ, গান, ে িংনমাজন, আনরাকলফনযা, কাললন অনুমায়ী দৃয  

ভঞ্চজ্জা এফিং ভঞ্চলনভশাণ সকৌনরয ভাধযনভ নাটনকয লযনফ লনভশাণ কযা য়। সলদক সথনক সলরভ আর 

দীন (১৯৪৯-২০০৮) ফািংরানদনয নাটযধাযায় নানা যীলতয অলবনফ িংনমাজনন স্বাতনন্ত্রযয লযচয় 

লদনয়নছন। প্রাচীন ঐলতনযয ানথ ফাঙালর জালতয নালড়য সম ুগবীয টান যনয়নছ নাটনক লতলন তায 

ফলুঃপ্রকা কনযনছন। সলরভ আর দীন লফশ্বা কযনতন, ফািংরা জননদয ভানুনলয জীফনাচযনণ যনয়নছ 

নাটকীয় উাদান। প্রালন্তক ভানুনলয লনতযকায মালত জীফন কথা লতলন তাৌঁয নাটনকয লফলয় লননফ তুনর 

ধনযনছন।  

      ‘প্রাচয’ নাটকলট এক আশ্চমশ ুন্দয ৃলষ্ট। ভঙ্গরকানফযয ফহু-লঠত কাললন নাটযকানযয ানত নফরূ 

সনয়নছ। এই নাটক একলদনক সমভন লচযালয়ত আফায অনযলদনক ভকারীন। ানয কাভনড় দয লফফালত 

এক ফধূয করুণ ভৃতুযয কাললন অফরম্বনন সকানরয সেনভ এমুনগয ভযানক সদলখনয়নছন। সনারক  

য়পনযয লফনয়াগাত্মাক প্রণয়গাথা সমন একানরয ফাঙালরয অন্তুঃুনযয কাললন নয় উনঠনছ। সরাক-

কাললনয সফহুরায ভনতা ‘প্রাচয’য কাললননত ফাযঘনয ফায যানত সনারক লফধফা য়লন ফযিং দয লফফালত 

য়পয নফ লযলণতা স্ত্রী সনারকনক ালযনয়নছ। সফহুরা রলখন্দনযয কাললনয ভনতা ‘প্রাচ’সত খর চলযে 

লননফ নাটযকায লফলাি ানক উস্থানা কনযনছন। সলরভ আর দীন ানয প্রতীনক দ্মুযানণয 

ভনানদফীনক নয় অশুব লিনক উস্থানা কনযনছন। এক বাগযত চালীয স্বপ্ন  স্বপ্নবনঙ্গয গল্প লফধৃত 

নাটক র প্রাচয। তাই ফরা সমনত ানয, ুযাতন সরাককথায ভান্তযানর ূচনা নর ‘প্রাচয’ নাটকলট নয় 

উনঠনছ িংনফদনীর আধুলনক ভানুনলয জীফনবালয।  

     শুধু আঞ্চলরক উবালা (Regional Dialect) নয়, সেলণ উবালায (Class Dialect) প্রনয়ানগ এ 

নাটক ঋদ্ধ। ূফশফনঙ্গয প্রধান উবালা ফঙ্গারী। ভূরত ূফশফনঙ্গয দলেণ অিং অথশাৎ ঢাকা, শভভনলিং, 

ফলযার, পলযদুয, মনায, খুরনা, সনায়াখালর, কুলভল্লা, লকনাযগি, চট্টিাভ, সানাগাজী প্রবৃলত অঞ্চনর 

ফঙ্গারী উবালা প্রচলরত। সলরভ আর দীন তাৌঁয নাটনক উলস্থত চলযনেয িংরাগত উস্থানায ভাধযনভ 

চলযনেয আঞ্চলরক  সেলণগত লযচয় াঠনকয কানছ স্বে বানফ তুনর ধনযনছন।  
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‘প্রাচয’ নাটনকয চলযেনদয িংরান নাটযকায ফঙ্গারী উবালায ধ্বলনতালত্ত্বক  রূতালত্ত্বক শফলনষ্টযয 

প্রনয়াগ কনযনছন। সকননা এলট ফতশভানন ফািংরানদনয প্রধান উবালা।   

 

ধ্বলনতালত্ত্বক শফলষ্টয    

ক। অললনললত জাত নেয প্রচুয ফযফায রে কযা মায়। সমভন – 

চালয > চাইয 

১। আভায লফয়ায নভ চাইয বলয সানা লতনখানা সবড়া ঠযাঙ্গাভাযায চনযয সডগা ভইল একটা।  ৃ– 

২৭ 

সদলখয়া > সদইখযা  

২।  দালদ সগা সদইখযা মা। ৃ – ৪৪  

কালর > কাইর, আলজ > আইজ    

৩। তুই কাইর লথকা আইজ াৌঁইজ রানগ ুযা উা। ৃ – ৮১ 

যালত > যাইত  

৪। যাইত বয আলভ খাভ ুনা।  ৃ– ৯৩    

খ। ‘এ’ ধ্বলন, ‘অযা’ ধ্বলননত লযণত নয়নছ। সমভন – 

সকন > কযান  

১। আলভ মাভু না ভা। আভানয কযান য কইযা লদরা। ৃ - ১৭  

সকন > কযান, সট > যাট  

২। কযান আভায লক যানটয সগারভার। ৃ – ২৩   

সতর > তযার  

৩। ইযলায তযার ভাখ। ৃ – ৬৩  

সল > যাল  

৪। যাল সচষ্টা যাল ইর। ৃ – ৭১      

গ। ‘’ ধ্বলন অননক ভয় ‘উ’ ধ্বলননত  লযণত নয়নছ। মথা –  

সতাভায > তুভায  

১। ফালড় লগয়া তুভায ফা ভানয খফয দা।  ৃ– ৬২  

২। জীফন ফান্ধা লদয়া লফয়া কযলছ না তুভানয।  ৃ– ৬২  

৩। এই লক অলফচায সখাদানগা তুভায। ৃ – ৬৭  

ঘ। ফঙ্গারী উবালায় ‘খ’-এয উচ্চাযণ অননকভয় ‘’ –এয ভত নয়নছ। সমভন – 

এখন > এন  

১। এতেণ ত সখারনয একফায নযাজ একফায ভাতা ধইযা ঘুলি উড়ান উড়াইনছন এন কযান ডযান। 

-ৃ৩৯  

এখানন > এানন  

২। এানন লক কয।  ৃ– ৪৬   

মখন > মন, তখন > তন  
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৩। মন ঠযাঙ্গাভালযয চনয যইনদয লঝলরনক গানঙয সঢউ সানায লচলরক লদর তন লক ভনন ইর 

জাননন। ৃ – ৫৫  

রূতালত্ত্বক শফলষ্টয  

ক। সগৌণকভশ কাযনক ‘সয’ লফবলি ফন। সমভন –  

১। আনননয ডাকাইনতয ভতন রুট কযনত ইো কনয।  ৃ– ৫২  

২। আনননয ফুনকয উয উঠানয় গপ্প কলয।  ৃ– ৫৬  

৩। আভানয লনয়া সভরকালভ কযতাছ। ৃ – ৯২  

৪। আভানয লজতনত ফ।  ৃ– ৯৮  

খ। কতৃশকাযক ছাড়া অনযকাযনকয ফহুফচনন ‘সগা’ লফবলি ফযফহৃত য়। সমভন –   

১। আভানগা ঘনয একখানা আনছ না দালদ।  ৃ– ৫১  

২। আভনগা আফায ফাৌঁচন লকনয়য সয লদলদ।  ৃ– ৮৯  

গ। কযণ কাযনক ‘এ’ লফবলিয নঙ্গ ‘লদয়া’, ‘রনগ’ প্রবৃলত অনুগশ ফযফায য়। মথা  

১। তয গানয়য রনগ রাইগযা ালযনকন উল্টাইনছ। ৃ – ৯২  

ঘ। যাঢী উবালায অতীতকানর লক্রয়ায নঙ্গ মুি য় নঞথশক অফযয় ‘লন’। লকন্তু ফঙ্গারীনত 

াধাযণত ‘নাই’ ফন। নাটনক ফযফহৃত লক্রয়ায নঙ্গ ‘নাই’ মুি নয়নছ। দৃষ্টান্ত – 

১। সভনয়নদয যীয সদনখ নাই। ৃ – ২৬  

২। নৃতযনকয নাচ তখন থানভ নাই।  ৃ– ৪৯  

‘শরী’ র এভন এক গুণ মা ভস্ত প্রকানয ভনধয থানক। ‘Meaning and Style’ িনে Stephen 

Ullman ফনরলছনরন – ‘Style is to the writer what colour is to the painter’. তাৌঁয ভনত শরী র 

লচেলল্পীয যনঙয তুলরয ভত। এই ভন্তফয সথনক স্পষ্টত সফাঝা মায় সম, শরী (Style) র ভূরত ফযলিগত 

লফলয়। লফশ্বকলফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ফনরলছনরন –‘যচনা ফলরনত সগনর বানফয লত বাফপ্রকানয উায় 

দই লিলরত বানফ ফুঝায় ; লকন্তু লফনল কলযয়া উায়টাই সরখনকয।’ (ালতয : ালনতযয াভিী, -ৃ

১৮)       

      আভানদয ভনন প্রশ্ন জানগ এই ‘ফযলিগত শরী’ ফা ‘বাফপ্রকানয উায়’ লক ? সকউ ফরনফন আদশ 

লনয়ভযীলত সথনক লফচুযলত আফায সকউ ফরনফন লচযাচলযত ফালকযক লনভশাণ  েপ্রনয়াগ সথনক নয আা। 

সকননা প্রলতবাধয লল্পী  াললতযক কখননা মুগ প্রচলরত লনয়নভয আনুগনতয লফশ্বাী নন। লফনল প্রনয়ানগ 

 লফনল অনথশ ে নয় উঠনফ ালনতযয গবশগৃনয চালফকালঠ। কাযণ যচনায মাফতীয় প্রনঙ্গ (Context) 

প্রনতযক সরখনকয একটা লনজস্বতা যনয়নছ। সই লনজস্ব যচনারেণ অনযনদয সথনক তাৌঁনক স্বতন্ত্র কনয 

সতানর। প্রনতযক লল্পীয ভাজ-ািংস্কৃলতক টবূলভ, সফনড়-ঠা, লো-দীো, অলবজ্ঞতা এফিং উরলদ্ধ 

আরাদা আরাদা। এভনলক একই লফলয় লননয় সরখা দই জন সরখনকয যচনাবলঙ্গ ৃথক। শরী র অননকটা 

আঙুনরয লটই’য ভত অননয। যচনা স্বতন্ত্র নয় নঠ সরখনকয প্রনয়াগযীলতয অলবনফনে। যচনাকানযয 

নাভ না জানা থাকনর যচনালট অনুধাফন কনয অনুভান কনয সপরনত অুলফনধ য় না, সকান্লট ফলিনভয 

আয সকান্লট যৎচনন্দ্রয। মায ভনধয থানক সরখনকয ধ্বলনগঠন, ফাকযগঠন, ে প্রনয়াগ, িংনমাজক প্রনয়াগ, 

ভাথশক ে, দীঘশ  হ্রস্ব ফাকয, ‘মখন, তখন’, ‘সম, স’য ভত লননদশক প্রবৃলত লফলয়।  

     যচনায বাফ  বালাগত িংরগ্নতা শতলয য় িংনমাজনকয (Connectives) ভাধযনভ। াকা সরখনকয 

দেতা অননকটাই লনবশয কনয িংনমাজনকয প্রনয়ানগ লনজস্ব ভুলিয়ানায য। াঠনকয অনুধাফনন 
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যনয়নছ িংনমাজনকয অফদান। প্রলতলট ফাকয’ই ভূতশ অথফা প্রছন্নবানফ তায ূফশফতশী ফাকযযম্পযায নঙ্গ 

িংমুি। িংমুলিয কাজনক জ কনয সদয় িংনমাজক অফযয়। িংনমাজক অফযনয়য লনলদশষ্ট সকান তালরকা 

সনই। নাটনকয প্রচলরত িংনমাজনকয দৃষ্টান্ত –  

১। য়পয দালদয কানছ যাখা ভৃত ভানয়য অরিায মথা সানায ায সানায দর এফিং লপনযাজা যনঙয 

নাকপুর জলযয কাজ কযা কভরা ফনণশয লভে ুলতয একটা দাভী ালড় লদনয়নছ।  ৃ– ১৯  

২। অননক ুদ সর খালনক জলভ ালনয দানভ আয য়পনযয গরুলট লদলফয আয শদলনক সায়া সয 

কনয দধ লদনত থাকনর তায সচানখয াভনন।  ৃ– ৩৯  

৩। য়ত ঘনযয সবতয সথনক সছাফর ানা ভুনখ ফনয় এননলছর সগােযু তাযয সকাননা কাযনণ সখনত 

ানয নাই আয স লনলফশল ালট সগােুনযয দাৌঁত ফাননায পনর ফাৌঁচনত ানয নাই। ৃ -৯৪   

ধ্বনযাত্মক  অনুকায নেয প্রনয়াগ সম-সকান যচনায় ািংনকলতক সদযাতনা ফন কনয। এজাতীয় ে 

প্রায়’ই াঠনকয ভননাবূলভনত এক িংনফদন ৃলষ্ট কনয। ালনতযয সেনে ধ্বলনগত শরীয 

আনরাচনায় আধুলনক কানর ধ্বনযাত্মক  অনুকায ে ভূনক লফনল গুরুে সদয়া য়। নাটনক 

ফযফহৃত ধ্বনযাত্মক  অনুকায ে র –  

১। য়পনযয সচাখ চকচক কনয।  ৃ– ১৩  

২। ফানয ফা সদড় সফটালয সছভযা কথা কয় না ঠকা ঠকা ইটা ভানয।  ৃ– ১৪  

৩। কাভরা খাটনত খাটনত গা গতনযয চাভড়া উইঠযা সগনছ িংানযয অবাফ ঘুনচ না।  ৃ– ৪০ 

৪। একজন এন সছলন লদনয় াৌঁৎ াৌঁৎ সকনট সপনর গাছগুলর।  ৃ– ৪৪   

৫। য়পয অন্ধকানয ছ ছ ে শুনন। ৃ – ৪৬   

৬। য়পয থয থয কনয কাৌঁন।  ৃ– ৮৩    

সলরভ আর দীননয ভাঝালয লকিংফা সছানটা সছানটা ফাকয ফযফানযয লদনক সফল সঝাৌঁক লছর। লতলন  ‘প্রাচয’ 

নাটনক অননক সছাট  ভাঝালয আকানযয যর ফাকয গঠন কনয নাটকলটনক অলবনফ ভাো লদনয়নছন। 

সমভন-  

১। সনারক লকনাযী। চড়া কালর। দীঘর চুর াৌঁলর পুর। রুদ ভাখা যাভর েক সাবন রূ। থুতলন 

কাটা। দ সচাখ দীঘর। াতরা সঠাৌঁট। নানক নাকপুর। ক্ষ্মনীলরভ। ারকা াতরা লকন্তু সকাভর।।  ৃ– ১৯  

২। িুয ফছয ায য়া ফুলড়। অি। ঘনযয দায়ায় শুনয় আনছ। দালদয নঙ্গ দলদন ধনয কথা ফন্ধ 

য়পনযয। বয়িয ঝগড়া নয়নছ ফনর। লক লননয়। লবটা ফালড় লননয়।  ৃ– ৪০   

৩। প্রণভ লফললয। লফশ্বরূা লফনশ্বশ্বযী। তুলভ সদফী জগত জননী। তুলভ সদফী যুতা। আলস্তকয ভুলনয ভাতা। 

নাগভাতা বুফন সভালনী। তুলভ লনফয নলন্দনী। লেবুফনন উদ্ধালযণী। সমাগ লনো সমাগ নাতনী। অষ্টনাগ নঙ্গ 

রনয়। ূজা স্থানন নাভ লগনয়। সফনকয লনস্তাযকালযণী। চতুিুশনখ প্রজালত। সতাভানক কনযন স্তুলত। স্তফ কনয 

মত সদফগণ। বফ বয় লনস্তালযণী। তুলভ লেতাালযণী। আনযনত কয অলধষ্ঠান। ভাভুলন জযৎকারু। াধক 

জননয গুরু। স সতাভানক লফফা কলযর। র তায ইোযঙ্গ ভুলন। র স্তফ বঙ্গ। সতাভাতযালজ কতদূয সগর। 

ভুলনয চযনণ ধলয। যালখনর লফনয় কলয। ুনযল লপলযয়া আলর। ভুলন সতাভা লদনর ফয। জলন্মনরক ুেফয। 

আলস্তক কুভায নাভ র। অনফাধ সম দাগনয। তফ নঙ্গ ফাদ কনয। অফননল রইর যণ। অুেীনক ুে 

দা। লনধশনীনক ধন দা। সযাগ সাক কয লফনভাচন। ভনায েীচযণ। সম জন কনয স্মযণ। তায ত্রু নানভ 

য় েয়। ভানরক ঝা শুদ্ধভলত। দ্মায চযনণ গলত। লচযকার যাঙাদ চায়।  ৃ– ৬৫  
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৪। আলভ লক কভ ুহুজুয। লফলয়টা য়পনযয। স তায স্বাভী। স্বাভী মা ফরনফ তাই নফ। লযয়নত আনছ। ৃ -

৬৯    

একালধক ফাকযখনণ্ডয ভনধয ানে ম্বন্ধ শতযী কনয প্রলতলননদশক (Correlative)। প্রলতলননদশক ফািংরা 

বালায় লফনলযগুে গঠনন গুরুেূণশ বূলভকা ারন কনয থানক। নাটযকায নাটনকয একালধক িংরান 

প্রলতলননদশনকয প্রনয়াগ কনযনছন। সমভন –   

১। াযাজীফনন সম নাযীয যীয তায লনতয যালেয ছায়াঙ্গী স এখন কায়াভয়ী। ৃ – ৫৪  

এখানন, ূফশলননদশক – সম  

   যলননদশক – স   

   ূফশলননদশক + যলননদশক = প্রলতলননদশক।   

২। য়পয গাতা খুনজ ায় এফিং মখন সদনখ সলট সাজা ঘনযয সকানণ লদনয় ফাইনয চনর সগনছ   স তখন 

গাতায ভুনখ লর সনাযায ুতা ঢুলকনয় লদনয় ছুনট ফাইনয মায়।  ৃ– ৯৭    

এখানন, ূফশলননদশক – মখন   

   যলননদশক – তখন    

   ূফশলননদশক + যলননদশক = প্রলতলননদশক।   

‘স্লযািং’ – এয ফযফায। নাটনক আঞ্চলরক স্লযািং নেয প্রনয়াগ ঘনটনছ –  

১। ারা ফউটা লনয়া লক চানঙ তুইরা যাখলফ। ৃ – ১৭   

২। এযাই এযােযু জাননর সকান ারায ুএই সনাম্বায লফয়া খাইনত আত।  ৃ– ৪৩   

৩। সকাথায় ারালফ াযালভয ফাচ্চা। ৃ – ৮১  

৪।  আয কত সখরালফ শুইয়ানযয ফাচ্চা। ৃ – ৯২   

নঞথশক ফা সনলতফাচক (Negative) লননদশক ফ ভয় ফানকযয সনল ফন। ফানকয ফযফহৃত সকান ঘটনা ফা 

তথয ফা িংফাদ ফা সকান লফলয় অস্বীকায কযা য় ফা স ম্বনন্ধ আলি প্রকা কযনত ‘না’ এয প্রনয়াগ য়। 

নাটনক সফলযবাগ ফানকযয শুরুনত এফিং সনল সনলতফাচক লননদশনকয প্রনয়ানগ অলবনফনেয লযচয় ায়া 

মায়। সমভন –  

১। না সকাথা যি লচি নাই। ৃ – ৫৩  

২। না সকাননা ে সনই।  ৃ– ৯৬      

আনরাচনায সনল ফরা মায় সম, সকান ভাজনক সমভন তায লফফতশনধাযা সথনক আরাদা কনয লফচায কযা 

ম্ভফ নয়, সতভলন সকান াললতযকনক তাৌঁয লনজস্ব লযনফ সথনক আরাদা কনয লফচায কযা চনর না। 

নাটনকয িংরান আঞ্চলরক বালা-ফযফায ঘনট লফনল চলযে ফা ম্প্রদানয়য কথয বালানক প্রলতপলরত 

কযায উনেনযই। সরখনকয শরী’ই সরখনকয স্বাতন্ত্রতা গনড় সতানর। প্রাচয নাটনকয বালা  শরীয 

প্রনয়ানগ সলরভ আর দীন অনযনদয সথনক লননজনক স্বতন্ত্র কনয তুনরনছন ফা স্বতন্ত্র নয় নঠনছন।    
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