
১. ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছে বেছ ো : 

১.১ 'ব োঝোপড়ো' কব তোটি র ীন্দ্রনোথ ঠোকুর রবিত বে কো যগ্রন্থে রন্থেন্থে - 

(ক) পুনশ্চ (খ) বখেো (গ) বেষন্থেখো  (ঘ) ক্ষনিকো 

১.২ 'অন্থনক __________ কোটিন্থে  ুঝঝ / এন্থে সুন্থখর  ন্দন্থরন্থত' - েূণ্যস্থোন্থন  সন্থ  

(ক) ঝগড়ো (খ) েঙ্কো (গ) ঝঞ্ঝো (ঘ) অশ্রু 

১.৩ 'আকোে ত ু ___________ থোন্থক' - েূনযস্থোন্থন  সন্থ  

(ক) ডোগর ( ) সুিীে (গ) আধঁোর (ঘ) মস্ত 

২. িীছের প্রশ্নগুনের একঠি েোছকে উত্তর দোও : 

২.১ 'কতকিো এ ভছের গনতক' - 'ভছের গনতক' ঠি কী? 

উত্তরঃ র ীন্দ্রনোথ ঠোকুর রবিত 'ব োঝোপড়ো কব তো বথন্থক বনওেো পঙ্কবতন্থত 'ভন্থ র গবতক' হে, 

দুবনেো  ো জগন্থতর বনেম বে স োই স োর জনয নে, এ ং স োই স োর মন্থতো ও নে।  

২.২ 'েছে আসছে এমনি রকম' - বকোি ্ সমছের কথো কনে এছক্ষছে স্মরি কছরছেি? 

উত্তরঃ র ীন্দ্রনোথ ঠোকুর রবিত 'ব োঝোপড়ো' কব তো বথন্থক বনওেো প্রন্থনোদ্ধৃত উঝিটিন্থত কব  

‘মোন্ধোতোর আমে’ অথ থোৎ অবত প্রোবিন সমন্থের কথো স্মরণ্ কন্থরন্থেন। 

২.৩ 'বসইছি সেোর বেছে বেে' - বকোি ্ নেষেঠিছক সেোর বেছে বেে মছি করো হছেছে? 

উত্তরঃ  কব   ন্থেন্থেন, জী ন্থনর নোনোন খোরোপ অ স্থোর মন্থধয হোে নো বেন্থড়, বভন্থে নো পন্থড় 

ব পন্থদর সন্থে েড়োই কন্থর পবরবস্থবতর সন্থে মোবনন্থে িেোিোই  স োর বিন্থে বেে। 

৩. িীছের প্রশ্নগুনের সংনক্ষপ্ত উত্তর দোও : 

৩.১ 'তেু বভছে বদ ছত বগছে' - কনে কী বভছে বদ োর কথো েছেছেি? 

উত্তরঃ র ীন্দ্রনোথ ঠোকুর রবিত 'ব োঝোপড়ো' কব তো বথন্থক বনওেো প্রন্থনোদ্ধৃত অংন্থে কব   েন্থত 

বিন্থেন্থেন, আত্মপরোেণ্  যঝিই েখন বনন্থজর স্বোথ থ ভুন্থে পরোন্থথ থ স  বকেু ব সজথন বদন্থে আত্মসখু 



খুনঁ্থজ বনে, হন্থে ওন্থঠ পরম  নু্ধ, তখন বস-ই খুনঁ্থজ পোে অন্থনক মন্থন্দর মোন্থঝ ভোন্থেোর বখোজঁ। মন 

ভন্থর ওন্থঠ তৃবিন্থত। তন্থ  এর জনয পোরস্পবরক তযোগ স্বীকোর দরকোর হে। প্রন্থতযন্থকই েবদ বনন্থজর 

সোমোনয স্বোথ থ তযোগ কন্থর এবগন্থে আন্থস, তন্থ  পোওেো েোে পরম েোবি। অথ থোৎ স্বোথ থন্থক দনূ্থর বঠন্থে 

 নু্ধন্থের হোত  োড়োন্থেই জী ন্থন খুনঁ্থজ পোওেো েোে অন্থনকিো সুখ । 

৩.২ 'শঙ্কো বেথোে কছর িো বকউ / বসই োছি হে জোহোজ-ডুনে'। - উদ ধৃতোংছশর তোৎপে য 

নেছেষি কছরো। 

উত্তরঃ র ীন্দ্রনোথ ঠোকুর রবিত 'ব োঝোপড়ো' কব তো বথন্থক বনওেো প্রন্থনোদ্ধৃত অংন্থে বেখক 

জী ন্থনর এক গভীরতর সতযন্থক উপস্থোবপত কন্থরন্থেন। জী ন্থন  হু ঝড়-ঝঞ্জো বপবরন্থে সুখ পোওেো 

েোে। বেখোন্থন ব পন্থদর আেঙ্কোই বসখোন্থন বসখোন্থনই ভোন্থগযর অন্থমোঘ  ন্থের মত ব পদ বনন্থম 

আন্থস। বকোথোে, কীভোন্থ  আঘোত আন্থস বকউ  েন্থত পোন্থর নো। অপ্রতযোবেত আঘোন্থত  ুন্থকর পোজঁর 

ভোেন্থত পোন্থর, আতথনোন্থদ আকোে োতোস মুখর হন্থত পোন্থর। বকন্তু তোই বনন্থে ব  োদ িন্থে নো।  রং 

সমস্ত বকেু সহয কন্থর টিন্থক থোকোই বেে।  

৩.৩ 'বদোহোই তছে এ কোে যিো / েত শীঘ্র পোছরো সোছরো'। - কনে বকোি ্ কোে যিো দ্রুত সোরছত 

েছেছেি? 

উত্তরঃ জী ন্থন িেোর পন্থথ প্রন্থেোজনমন্থতো মন্থনর ব পন্থে দোবঁড়ন্থে বিোন্থখর জে বেন্থে সহজ-

সবতযন্থক বমন্থন বনন্থে আন্থেোর প্রদীপ জ্বোেোন্থনোর কথোই কব  এখোন্থন  ন্থেন্থেন। দুঃখভরো মন্থন, 

ব রসভোন্থ   ন্থস থোকন্থে বনন্থজর মনটিই বক ে ভোরোক্রোি হে। বনন্থজর দুঃখন্থক জবমন্থে বরন্থখ 

ব ধোতোর বসদ্ধোন্থির ব রুন্থদ্ধ অবভন্থেোগ জোনোন্থত থোকন্থে শুধু সমে অপিে হে। তোই কব   ন্থেন্থেন 

ব ে খোবনকিো বকঁন্থদ বকন্থি দুঃখন্থক উদেোপন করোর কোজিো দ্রুত বসন্থর বেেো উবিত। আসন্থে 

মন্থনর দুঃখ-গ্লোবন সবরন্থে সোনন্থন্দ বনন্থজর কোজ কন্থর েোওেোই কব র অবভপ্রোে। 

 

৪. িীছের প্রশ্নঠির উত্তর নিছজর ভোষোে বেছ ো : 

'ভোছেো মন্দ েোহোই আসুক / সছতেছর েও সহছজ'।  

পঙক্তিদঠুি 'বেোঝোপড়ো' কনেতোে কতেোর েেেহোত করো হছেছে? এমি পুিরোেৃনত্তর কোরি 

কনেতোঠির নেষেেস্তুর আছেোছক নেছেষি কছরো। 

উত্তরঃ র ীন্দ্রনোথ ঠোকুর রবিত 'ব োঝোপড়ো' কব তোে প্রন্থনোদ্ধৃত অংেটি পোিঁ োর  য হোর করো 

হন্থেন্থে। এই পেঝিটির অথ থ জী ন্থন ভোন্থেোমন্দ েোই আসুক নো বকন, সতয মন্থন কন্থর তোন্থক সহন্থজ 

গ্রহণ্ করন্থত হন্থ ।  

বকউ বতোমোন্থক ভোন্থেো োসন্থ , বকউ  োসন্থ  নো—এটিই স্বোভোব ক।  এটিই স্বোভোব ক বে, স োই স োর 

জনয নে। আমরো এন্থক অনযন্থক েোবঁক বদই। বকউ আঘোত  োবঁিন্থে িেন্থত পোন্থর নো। সুতরোং, সতযন্থক 

সহজভোন্থ  বমন্থন বনওেোই ভোে।ন্থকোথোে, কীভোন্থ  আঘোত আন্থস বকউ  েন্থত পোন্থর নো। 

অপ্রতযোবেত আঘোন্থত  ুন্থকর পোজঁর ভোেন্থত পোন্থর, আতথনোন্থদ আকোে োতোস মুখর হন্থত পোন্থর, বকন্তু 

তোই বনন্থে ব  োদ িন্থে নো।  রং সমস্ত বকেু সহয কন্থর টিন্থক থোকোই বেে।স োই এন্থক অনযন্থক 



বপেন্থন বেন্থে এন্থগোন্থত িোে। অথি হোত  োড়োন্থেই  নু্ধ পোওেো েোে। পোওেো েোে পরম সুখ। 

স থো স্থোে আকোে সুনীে থোন্থক, বভোন্থরর আন্থেো মধরু হে, এমনবক সহসো মরণ্ এন্থে, জী ন্থন  োিঁোর 

ইচ্ছোই প্র ে হে। েোন্থক েোড়ো জী ন েূনয  ন্থে মন্থন হে, প্রকৃতপন্থে তোন্থক েোড়োও পৃবথ ী 

মন্থনোরম।কব তোে  োন্থর  োন্থর প্রন্থনোদ্ধৃত উঝিটির মোধযন্থম কব  বেন জী ন্থনর বিরিন এক সতযন্থক 

প্রকোে করন্থত বিন্থেন্থেন েো আমোন্থদর জী ন্থন িেোর পন্থথ মূেয োন উপন্থদে স্বরূপ। 

 


