
১. ঠিক উত্তরঠি বেছে নিছ়ে বেখ :  

১.১ ‘অনিকামঙ্গে গাি শ্রী কনেকঙ্কণ।’ ‘অনিকা’ হছেি –  

(ক) দেবী লক্ষ্মী (খ) দেবী মনসা (গ) বেেী চণ্ডী  (ঘ) দেবী শীতলা  

১.২ ‘সঘছি নচকুর পছ়ে বেঙ্গ – ত়েকা োজ’। এছেছে ‘নচকুর’ শছের অর্ থ – 

(ক) চুল (খ) আকাশ  (গ) নেেুু ৎ (ঘ) বৃষ্টি  

করছে েজ্রপাত েন্ধ হ়ে েছে মািুছের নেশ্বাস, নতনি হছেি –  

(ক) বযাসদেব (খ) জজনমনি  (গ) দেবী চণ্ডী  (ঘ) গজরাজ  

২. কমছেনশ ২০ঠি শছে উত্তর বেখ :  

২.১ ‘বেনখছত িা পা়ে বকহ অঙ্গ আপিার। 

– বকি এমি পনরনিনত হছ়েনেে?  

উত্তর: উে্ধৃত পঙ্কততষ্টি কতব মুকুন্দ চক্রবতীর দলখা ‘কতলঙ্গ দেদশ ঝড় বৃষ্টি’ কাবযাাংদশ আমরা 

দেতখ দে দেবী চন্ডীর আদেদশ কতলঙ্গ দেদশ প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হদেদে।চাতরতেদকর আকাশ দমদঘ 

আচ্ছন্ন হওোে সমগ্র কতলঙ্গদেশ অন্ধকাদর ঢাকা পদড়, ফদল কতলঙ্গবাসী তনদজদের অঙ্গ দেখদত 

পাদচ্ছ না। 

২.২ ‘নেপাছক ভেি োন়ে প্রজা নেে র়ে।। 

– প্রজারা বকাি নেপাছক পছ়েনেে ? 

উত্তর: মা চন্ডীর আদেদশ কতলাংদেদশ প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হে। প্রবল বজ্রপাত ও মুষল্ধাদর বষৃ্টি 

পরদতই থাদক,নেীদত বান ডাদক এবাং এই েুদে যাদগর ফদল ঘর বাতড় েুড়মড়ু শদে দেদঙ্গ পড়দত 

থাদক। এখাদন এই তবপাদকর কথাই বলা হদেদে। 

২.৩ কনেঙ্গছেছশ একিািা কতনেি েৃঠি চছেনেে?  

উত্তর: মা চন্ডীর আদেদশ কতলঙ্গ দেদশ একিানা সাততেন ধদর বৃষ্টি চদলতেল। 

৩. প্রসঙ্গ নিছেথশসহ কম-বেনশ ৬০ঠি শছে উত্তর বেখ 

৩.১ ‘চানর বমছঘ জে বে়ে অি গজরাজ। 



– ‘চানর বমঘ’ েেছত কী বোঝ? ‘অি গজরাজ’-এর বপৌরানণক অিুেঙ্গঠি কী?  

উত্তরঃ উে্ধৃত উক্তিষ্টি কতব মুকুন্দ চক্রবতীর দলখা ‘কতলঙ্গ দেদশ ঝড় বৃষ্টি’ কাবযাাংশ দথদক দনওো 

হদেদে। পুরাণ মদত ‘চাতর দমঘ’হল সাংবতয, আবতয, পুষ্কর ও দরাণ। 

দপৌরাতণক মদত উি চার রকম দমদঘর বাহন হল অি গজরাজ তথা ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, 

কুমুে, অজ্ঞান, পুষ্পেন্ত, সাব যদেৌম ও সুপ্রতীক। এরা তেকগজ নাদম পতরতচত। কতবতা অনুসাদর 

বলা োে ঐ আিষ্টি হাতত চাররকম দমদঘর সাহাদেয কতলঙ্গদেদশ প্রবল বৃষ্টিপাত ঘিাে। ফদল সমগ্র 

কতলঙ্গদেশ জলমগ্ন হদে পদড়। 

৩.২ ‘ভাদ্রপে মাছস বেি পছ়ে র্াকা তাে’ – বকাি ্প্রসছঙ্গ উে্ধৃনতঠির অেতারণা করা 

হছ়েছে? 

উত্তর: কতব মকুুন্দরাম চক্রবতী রতচত কতলঙ্গদেদশ ‘ঝড় বৃষ্টি’ কাবযাাংদশ কতলঙ্গদেদশ েোবহ ঝড় 

বৃষ্টি শুরু হদেতেল। বৃষ্টি ও বজ্রপাদতর সদঙ্গ তশলা বৃষ্টিও শুরু হে। অতযন্ত বড় আকৃততর তশলাগুতল 

প্রজাদের ঘরবাতড়র উপর আেদড় পদড় তাদের চাল দেে কদর দমদঝদত এদস পড়দত থাদক ষ্টিক 

দেোদব োর মাদসর পাকা তাল েূপততত হে। ঘরবাতড় , অট্টাতলকা ধ্বাংসকারী তবশাল তশলাগুতলর 

আকৃতত দবাঝাদত কতব উে্ধৃততষ্টির অবতারণা কদরদেন। 

৩.৩ ‘চণ্ডীর আছেশ পাি েীর হিুমাি। – চণ্ডীর আছেছশ েীর হিুমাি কী কছরনেে?  

উত্তর: দেবী চণ্ডী বীর হনুমানদক কতলঙ্গদেশদক তবধ্বস্ত করার আদেশ তেদেতেদলন। দেবী চণ্ডীর 

আদেদশ দনদম আসা েোনক প্রাকৃততক েুদে যাদগ কতলঙ্গ েখন তবপে যস্ত তখন বীর হনমুান তার 

ধ্বাংসলীলা শুরু কদরন। কতলঙ্গ দেদশর মথ, অট্টাতলকা তততন দেদঙ্গ চুরমার কদর দেন, তার 

আঘাদত সব বাতড় ঘর ধূলাে তমতশদে োে। 

 

৪. কম-বেনশ ১৫০ শছে িীছচর প্রশ্নঠির উত্তর নিছজর ভাো়ে বেখ : ৫ 

‘কনেঙ্গছেছশ ঝ়ে-েৃঠি’ কােুাাংছশ অিুসরছণ প্রেে প্রাকৃনতক েছুে থাছগ নেপে থস্ত 

জিজীেছির েনে কীভাছে ফুছি উছিছে, তা আছোচিা কর। 

উত্তর: কতব মুকুন্দরাম চক্রবতী রতচত চণ্ডীমঙ্গল কাদবযর অন্তগ যত ‘কতলঙ্গদেদশ ঝড় বৃষ্টি’ 

কাবযাাংদশ দেখা মা োে চন্ডীর আদেদশ কতলদঙ্গ প্রবল প্রাকৃততক তবপে যে দনদম আদস। কতলদঙ্গর 

আকাদশ ঘন কাদলা দমদঘ দঢদক োে। ঘন ঘন তবেুযদতর ঝলকাতন দেখা োে। ঘন ঘন দমদঘর 

গজযদনর সদঙ্গ  শুরু হে মুষলধারাে বৃষ্টিপাত। প্রজারা ঘর দেদড় দ্রুত পালাদত থাদক। ঝদড়র োপদি 

শসযদখত এবাং সবুজ গােপালা নি হদে োে। প্রবল বষ যদণ পথঘাি জদল েুদব োে। আিষ্টি তেকহক্তস্ত 

দেন তাদের শুুঁদড় কদর জলরাতশর বান ঢালদে। তবপে দথদক রক্ষা দপদত েীত প্রজারা ঋতষ জজতমতন 

দক স্মরণ করদত থাদক। সাততেন অতবরাম বষ যদণর ফদল প্লাতবত হে কৃতষদক্ষত্র, ঘরবাতড়,রাস্তাঘাি। 

সাদপরা আশ্রেহীন হদে োসদত থাদক। োর মাদসর তাদলর মদতা বদড়া আকাদরর তশল ঘদরর চাল 

দেে কদর পড়দত থাদক। দেবীর আদেদশ বীর হনমুান তাণ্ডব চাতলদে মি, অট্টাতলকা ধ্বাংস কদর 

প্রজাদের আদরা তবপেগ্রস্ত কদর দতাদলন। দেবী চণ্ডীর আদেদশ সৃি এই েোবহ প্রাকৃততক তবপে যদে 

অসহাে েীত প্রজারা অবদশদষ কতলঙ্গ তযাগ কদর চদল োে। 


