
বঙ্গ আমার জননী আমার 

দ্বিজজন্দ্রলাল রায় 

১.১ দ্বিজজন্দ্রলাল রায় রদ্বিত দটুি কাবযগ্রজের নাম ললজ া। 

উত্তর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রদ্বিত দুই কাব্যগ্রজের নাম হল—‘মন্ত্র’, ‘আষাজ়ে'। 

১.২ কদ্বব দ্বিজজন্দ্রলাজলর কদ্ববতার মূল সুর কী দ্বিল? 

উত্তর। কদ্বব্ দ্বিজেন্দ্রলাজলর কদ্বব্তার মূল সরু দ্বিল স্বজদশ প্রেম। 

২. নীজির দ্ববজেষ্যগুদ্বলজক দ্ববজেষ্জে ও দ্ববজেষ্েগুদ্বলজক দ্ববজেজষ্য রপান্তদ্বরত কজরা : 

উত্তর।  

দ্ববজেষ্য দ্ববজেষ্ে 

মদ্বলনতা মদ্বলন 

মদ্বনল  মধুর 

দদনয দীন 

েণাম েণত 

আসন আসীন 

৩. নীজি কতগুদ্বল উপসর্ গযুক্ত েব্দ লদওয়া হল। েব্দগুদ্বল লেজক উপসর্ গ আলাদা কজর লদ াও : 

উত্তর। উপদ্বনজব্শ, অজশাক, আজলাক, েণত৷ 

উপসর্ গ শব্দ 

উপ দ্বনজব্শ 

অ প্রশাক 

আ প্রলাক 

ে ণত 

৪. নীজির বাকযগুদ্বলর উজেেয ও দ্ববজেয় অংে ভার্ কজর লদ াও : 

৪.১ প্রকন প্রর্া মা প্রতার মদ্বলন প্রব্শ? 

৪.২ অজশাক যাাঁহার কীদ্বতগ িাইল র্ান্ধার হজত েলদ্বধ প্রশষ। 

৪.৩ একাকী যাহার দ্বব্েয়-প্রসনানী প্রহলায় লঙ্কা কদ্বরল েয়। 

৪.৪ নযাজয়র দ্বব্ধান দ্বদল রঘুমদ্বণ। 

৪.৫ নব্ীন র্দ্বরমা ভাদ্বতজব্ আব্ার ললাজে প্রতার। 



উত্তর। 

উজেেয দ্ববজেয় 

মা প্রকন প্রর্া তার মদ্বলন প্রব্শ 

অজশাক যাাঁহার কীদ্বতগ িাইল র্ান্ধার হজত েলদ্বধ প্রশষ। 

একাকী যাহার দ্বব্েয় প্রসনানী প্রহলায় লঙ্কা কদ্বরল েয়। 

রঘুমদ্বণ  নযাজয়র দ্বব্ধান দ্বদল 

নব্ীন র্দ্বরমা ভাদ্বতজব্ আব্ার ললাজে প্রতার। 

৫. নীজির দ্ববজেষ্য ও সব গনাম েব্দগুদ্বল দ্বনজদগেমজতা ললজ া : 

(উদাহরে : মা + দ্বনদ্বমত্ত + একব্িন = মাজয়র েনয) 

৫.১ আদ্বম + সম্বন্ধপদ + ব্হুব্িন 

আমাজদব। 

৫.২ আদ্বম + কতত গকারক + ব্হুব্িন = আমরা। 

৫.৩ তুই + সম্বন্ধপদ + একব্িন = প্রতার। 

৫.৪ দ্বযদ্বন + সম্বন্ধপদ + একব্িন= যাাঁর। 

৬. এইরকম অে গযুক্ত েব্দ কদ্ববতা লেজক  ুুঁজজ দ্বনজয় ললজ া : 

লর্ৌরব, সুর, মুক্তক্ত, নতুন, জলদ্বে। 

উত্তর। প্রর্ৌরব্—র্দ্বরমা। সুর-তাল। মুক্তি—প্রমাক্ষ। েলদ্বধ—সার্র। নতুন—নব্ীন। 

৭। দ্বনম্নদ্বলদ্ব ত প্রজতযক বযক্তক্ত ও প্রদ্বতটি স্থান সম্পজকগ দ ুিারটি বাকয ললজ া : 

বুদ্ধ, রঘুমদ্বে, দ্বনমাই, িণ্ডীদাস। 

উত্তর। বুদ্ধ : ভর্ব্ান ব্ুদ্ধজদব্ প্রনপাজলর কদ্বপলাব্স্তু নর্জর শাকয ব্ংজশ েন্মগ্রহণ কজরন। তাাঁর ব্ালয নাম 

দ্বিল দ্বসদ্ধার্ গ। সাধনায় দ্বসক্তদ্ধলাভ করার পর তাাঁর নাম হয় ব্ুদ্ধজদব্। তাাঁর েিাদ্বরত ধম গ প্রব্ৌদ্ধধম গ নাজম পদ্বরদ্বিত। 

রঘুমদ্বে : রঘুমদ্বণর পুজরানাম রঘুনার্ দ্বশজরামদ্বণ। দ্বতদ্বন নব্িীজপ েন্মগ্রহণ কজরন। দ্বতদ্বন নযায়শাজে সুপক্তিত 

মানুষ দ্বিজলন। দ্বতদ্বন দ্বমদ্বর্লার দ্বব্খ্যাত পক্তিত পদ্মধর দ্বমশ্রজক নযায়যুজদ্ধ পরাস্ত কজরন। দ্বতদ্বন দিতনয প্রদজব্র 

সমসামদ্বয়ক দ্বিজলন। 

দ্বনমাই : শ্রীচিতনযজদজব্র আসল নাম দ্বিল দ্বনমাই। দ্বতদ্বন নদ্বদয়ার নব্িীজপ েন্মগ্রহণ কজরন। দ্বতদ্বন দ্বিজলন 

ের্ন্নার্ দ্বমশ্র ও শিীজদব্ীর সন্তান। ভক্তি আজদালজনর অনযতম ব্যক্তিত্ব দিতনযজদব্ দব্ঘ্নব্ধম গ েিারক 

দ্বহজসজব্ রাধাকত জের পদাব্দ্বলজক সারা ভারজত িদ্ব়িজয় দ্বদজয়দ্বিজলন। দব্ষুব্ ধম গাব্লম্বীরা তাাঁজক প্রেজমর ঠাকুর 

দ্বহজসজব্ শ্রদ্ধাভক্তি কজরন। 



িণ্ডীদাস : ব্াংলা পদাব্দ্বল সাদ্বহজতযর অনযতম প্রশ্রষ্ঠ কদ্বব্ িিীদাস। আদ্বদ মধযযুজর্র ব্াংলা সাদ্বহজতয 

শ্রীকত েকীতগন কাজব্যর রিদ্বয়তা দ্বহজসজব্ ব়্ুি িিীদাজসর নাম পাই। পদাব্দ্বল সাদ্বহজতয একাদ্বধক িিীদাজসর 

পদ পাওয়া যায়। রাধাকত জের | প্রেমলীলা দ্বব্ষয়ক তাাঁর পদগুদ্বল আেও সকলজক মুগ্ধ কজর। 

৮. নীজির প্রশ্নগুদ্বলর কজয়কটি বাজকয উত্তর ললজ া : 

৮.১ কদ্বব লদেজক কী কী নাজম সজবােন কজরজিন? 

উত্তর। কদ্বব্ প্রদশজক মা, ব্ঙ্গ, েননী, প্রদব্ী, ধাত্রী, সাধনা, স্বর্ গ নাজম সজম্বাধন কজরজিন। 

৮.২ ‘লকন লর্া মা লতার মদ্বলন লবে’ ‘মা’ বলজত কদ্বব কাজক বুক্তিজয়জিন? তাজক মা বলা হজয়জি 

লকন? 

উত্তর। ‘ব্ঙ্গ আমার! েননী আমার!’ কদ্বব্তায় কদ্বব্ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাাঁর েন্মভূদ্বম ‘ব্ঙ্গ’ তর্া ভারতব্ষ গজক 

মা | ব্জল ব্ুক্তিজয়জিন।  

কদ্বব্ ভারতব্জষ গর মাটেজত েন্মগ্রহণ কজরজিন। মা প্রযমন তার সন্তানজক লালন পালন কজর তাজক ব্জ়িা কজর 

প্রতাজল প্রতমদ্বন কদ্বব্ েন্মভূদ্বমর ব্ুজক লাদ্বলত পাদ্বলত হজয়জিন। কদ্বব্ েন্মভূদ্বম মাজয়র শীতল স্পশ গ প্রপজয়জিন। 

এই কারজণ েন্মভূদ্বমজক ‘মা’ ব্লা হজয়জি। 

৮.৩ ‘মা’ এর লবে মদ্বলন ও লকে রুক্ষ লকন? 

উত্তর। ‘পরাধীন ভারতব্জষ গ দ্বিটেশ শাসজন প্রদশমাতা লাদ্বিত ও অপমাদ্বনত। ভারজতর মানুষ ইংজরেজদর 

হাজত অতযািাদ্বরত।মাজয়র লািনা ও অপমান কদ্বব্ও প্রব্দনাজব্াধ করজিন।ভারতমাতার ক্তত্রশজকাটে সন্তান 

প্রদশমাতত কার শতঙ্খল প্রমািন করজত পাজরদ্বন। তাই ভারতমাতার মদ্বলন প্রব্শ ও রুক্ষজকশ। 

৮.৪ অজোক লকাোয় লকাোয় তাুঁর প্রভাব দ্ববস্তার কজরদ্বিজলন? 

উত্তর। সম্রাে অজশাক মর্জধর রাো দ্বিজলন। কদ্বলঙ্গ েজয়র পর অজশাক যুদ্ধদ্বব্েয় পদ্বরতযার্ কজর 

ধম গদ্বব্েজয় মজনাদ্বনজব্শ কজরন। দ্বতদ্বন সুদরূ দ্বসংহজল প্রব্ৌদ্ধধম গ েিাজরর উজেজশয পুত্র মজহন্দ্র ও কনযা 

সংঘদ্বমত্রাজক পাঠান। সদুরূ র্ান্ধার প্রর্জক কনযাকুমাদ্বরকা পয গন্ত এমনদ্বক ভারজতর ব্াইজরও অজশাক েভাব্ 

দ্বব্স্তার কজরদ্বিজলন। 

৮.৫ ‘অে গ-জর্ৎ ভক্তক্ত প্রেত িরজে যাুঁর’—‘অে গ-জর্ৎ’ বলজত কদ্বব কী বুক্তিজয়জিন? কার িরজে তা 

প্রেত হজয়জি? 

উত্তর। অধ গ-ের্ৎ ব্লজত এখ্াজন কদ্বব্ অজধ গক পতদ্বর্ব্ীজক প্রব্ািাজত প্রিজয়জিন। 

ভর্ব্ান ব্ুদ্ধজদব্ তাাঁর শাদ্বন্ত ও মুক্তির ব্াণী সারা পতদ্বর্ব্ীজত িদ্ব়িজয় দ্বদজত প্রিজয়দ্বিজলন। তাাঁর েজিষ্টায় প্রব্ৌদ্ধধম গ 

তৎকালীন সমজয় পতদ্বর্ব্ীর নানা প্রদজশ িদ্ব়িজয় পজ়িদ্বিল। ভর্ব্ান ব্ুজদ্ধর িরজণ অজধ গক পতদ্বর্ব্ী েণত 

হজয়দ্বিল। 

৮.৭ ‘যুদ্ধ কদ্বরল প্রতাপাদ্বদতয’—প্রতাপাদ্বদতয লক দ্বিজলন? দ্বতদ্বন কাজদর সজঙ্গ যুদ্ধ কজরদ্বিজলন? 



উত্তর। ব্াংলাজদজশর ব্াজরা ভূাঁ ইয়াজদর অনযতম দ্বিজলন েতাপাদ্বদতয। দ্বতদ্বন যজশাহজরর যজর্ষ্ট শ্রীব্তক্তদ্ধ ঘোন 

এব্ং অজনক েনদ্বহতকর কাে কজরন। 

দ্বতদ্বন দ্বদদ্বির প্রমার্ল সম্রাে আকব্জরর সজঙ্গ যুজদ্ধ অব্তীণ গ হজয়দ্বিজলন। ের্জম আকব্জরর পাঠাজনা 

প্রসনাপদ্বত তাাঁর কাজি পরাক্তেত হজয় দ্বিজর যান। দ্বতদ্বন প্রমার্ল সম্রােজক কর প্রদওয়া ব্ন্ধ কজর প্রদন। প্রমার্ল 

প্রসনাপদ্বত মানদ্বসংজহর হাজত দ্বতদ্বন পরাক্তেত হন এব্ং ব্ক্তদ অব্স্থায় দ্বদদ্বি যাত্রাকাজল পজর্ ব্ারাণসীজত তাাঁর 

মততুয হয়। 

৮.৮ ‘েনয আমরা’—‘আমরা’ বলজত কাজদর লবািাজনা হজয়জি? আমরা ক ন দ্বনজজজদর েনয বজল 

মজন করজত পাদ্বর ? 

উত্তর। ‘আমরা’ ব্লজত এখ্াজন কদ্বব্ ব্লজত প্রিজয়জিন যারা ব্ঙ্গভূদ্বমজত ব্সব্াস করজি প্রসই ব্ঙ্গমাতার 

সন্তানজদর ব্ঙ্গমাতা তর্া ভারতমাতার হাজত পরাধীনতার শতঙ্খল। দ্বব্জদদ্বশ শাসন মুি স্বাধীন ভারত র্ঠজনর 

দাদ্বয়ত্ব তাাঁর সন্তানজদর। আমরা যদ্বদ সংব্দ্ধ হজয় ভারতমাতার প্রসই পরাধীনতার শতঙ্খল দ্বিন্ন করজত পাদ্বর 

তাহজল েন্মভূদ্বম স্বমদ্বহমায় প্রর্ৌরজব্র আসজন পুনঃেদ্বতটষ্ঠত হজব্। তখ্ন আমরা দ্বনজেজদরজক ধনয ব্জল মজন 

করজত পারব্। 

৮.৯ নবীন র্দ্বরমা কীভাজব ললাজি ফুজি উঠজব? 

উত্তর। কদ্বব্ যখ্ন কদ্বব্তাটে রিনা কজরন তখ্ন দ্বিটেশ শাসকরা ভারত শাসন করদ্বিজলন। ভারতমাতার হাজত 

পজ়িদ্বিল পরাধীনতার শতঙ্খল। ভারতমাতা ইংজরেজদর হাজত লাদ্বিত ও অপমাদ্বনত হজয়দ্বিল। ভারতব্ষ গ প্রর্জক 

দ্বব্জদদ্বশ ইংজরে শাসকজক তা়িাজত পারজল ভারত েননীর শতঙ্খল প্রমািন হজব্। ভারতেননী তর্া ব্ঙ্গেননী 

নব্ীন প্রর্ৌরজব্ েদ্বতটষ্ঠত হজয় এব্ং তার ললাজে স্বাধীনতার সূয গ উজ্জ্বল হজয় প্রদখ্া প্রদজব্। 

৮.১০ আমরা কীভাজব বঙ্গজননীর দুুঃ দদনয, লজ্জা দরূ করজত পাদ্বর? 

উত্তর। আমরা ভারত তর্া ব্ঙ্গেননীর সন্তান। কদ্বব্তাটে যখ্ন প্রলখ্া হয় তখ্ন ভারজতর েনসংখ্যা দ্বিল ক্তত্রশ 

প্রকাটে। 

পরাধীনতার গ্লাদ্বন, অপমান ভারতমাতাজক মদ্বলনজব্শ, রুক্ষ্ম িুজল পদ্বরণত কজরজি। তাাঁর সমস্ত প্রর্ৌরব্ 

ধুদ্বলসাৎ। কদ্বব্ মজন কজরন ক্তত্রশ প্রকাটে ভারতব্াসী যদ্বদ প্রদশমাতার পরাধীনতার শতঙ্খলজমািজনর েনয 

সক্তিদ্বলতভাজব্ শপর্ গ্রহণ কজর ইংজরেজদর দ্বব্রুজদ্ধ রুজখ্ দা াঁ়িায় তাহজল অব্শযই দ্বব্জদদ্বশ শাসক ভারজতর 

ব্ুক প্রর্জক দ্বব্দায় দ্বনজত ব্াধয। এইভাজব্ই আমরা ব্ঙ্গেননীর দুঃখ্চদনয, লজ্জা দরূ করজত পাদ্বর। 

৯. নীজির প্রশ্নগুদ্বলর দ্বনজজর ভাষ্ায় উত্তর দাও : 

৯.১ 'যদ্বদও মা লতার দ্বদবয আজলাজক দ্বঘজর আজি আজ আুঁ োর লঘার'—কদ্ববর লকন মজন হজয়জি লয 

বঙ্গ জননীজক আুঁ োর দ্বঘজর আজি? 

উত্তর। কদ্বব্ যখ্ন এই কদ্বব্তাটে রিনা কজরন তখ্ন ভারতব্ষ গ পরাধীনতার অন্ধকাজর দ্বনমজ্জজ্জত। এখ্াজন 

পরাধীনতাজব্ আাঁধাজরর সজঙ্গ তুলনা কজরজিন। ভারত তর্া ব্ঙ্গমাতা পরাধীনতার শতঙ্খজল আব্দ্ধ। ব্ঙ্গ 

েননীর প্রসৌরভ ধুজলায় লুটিত পরাধীনতার গ্লাদ্বন দ্বতদ্বন ব্হন কজর িজলজিন। যদ্বদও কদ্বব্ আশাব্াদী, দ্বতদ্বন 

মজন কজরন ভারতব্ষ গ আব্ার স্বাধীনতার সূয গ লাভ করজব্। পরাধীন অব্স্থাকালীন পদ্বরদ্বস্থদ্বতজক কদ্বব্ আাঁধাজরর 

সজঙ্গ তুলনা কজরজিন। 



 

 


