
Class – 3 

Subject 2nd Language Bengali Revision 

Chapter – কবিতা – সার্ থক জনম আমার and একবিন রাতত 

 

কবিতার নাম – সার্ থক জনম আমার 

কবির নাম – রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

 

Answer Sheet 

 

A. সংবিপ্ত উত্তর িাওঃ- 

 

1. সার্ থক জনম আমার কবিতাটির কবির নাম কী ? 

Ans: - সার্ থক জনম আমার কবিতাটির কবির নাম কবিগুরু রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর । 

 

2. সার্ থক শব্দের অর্ থ কী ? 

Ans: - সার্ থক শব্দের অর্ থ সফল । 

 

3. সার্ থক জনম আমার কবিতাটিব্দত কবি ককার্ায় জন্ম গ্রহণ কব্দরব্দেন ? 

Ans: - সার্ থক জনম আমার কবিতাটিব্দত কবি ভারতিব্দষ থ জন্ম গ্রহণ কব্দরব্দেন । 

 

4. কবি কাব্দক ভাল কিব্দসব্দেন ? 

Ans: - কবি মাতৃভূবম মাব্দন ভারতিষ থব্দক ভাল কিব্দসব্দেন । 

 

 

 



5. কবিব্দক কক আকুল কব্দর কতাব্দল ? 

Ans: - কবিব্দক িব্দনর মব্দযে ফুব্দলর সুগন্ধ এিং আকাব্দশ চা াঁব্দের আব্দলা আকুল 

কব্দর কতাব্দল । 

 

B. িাাঁবিতকর শব্দগুবির সাতর্ ডানবিতকর শব্দগুবি কবিতা অনুযায়ী 

জুতে িাওঃ- 

 

1. সার্ থক জনম আমার        আব্দে বক না রাবনর মতন । 

2. জাবন কন কতার যনরতন        গব্দন্ধ এমন কব্দর আকুল । 

3. ককান্ িব্দনব্দত জাবন কন ফুল               জব্দন্মবে এই কেব্দশ । 

4. আাঁবি কমব্দল কতামার আব্দলা               মুেি নয়ন কশব্দষ । 

5. ওই আব্দলাব্দতই নয়ন করব্দি       প্রর্ম আমার কচাি জড়ুাব্দলা । 

 

C. শূনযস্থান পূরণ কতরাঃ- 

 

1. সার্ থক    জনম    মাব্দগা । 

2. শুযুজাবন    আমার    অঙ্গ    জড়ুায়    । 

3. ককান্    গগব্দন    ওব্দঠ কর     চা াঁে     । 

4. এমন    হাবস    কহব্দস । 

5. মুেি    নয়ন    কশব্দষ । 

 

D. সঠঠক উত্ততর ঠিক্ () বিহ্ন িাওঃ- 

 

1. সার্ থক জনম আমার জব্দন্মবে এই  

i) কেব্দশ  

ii) বিব্দেব্দশ 



2. জনম শব্দের অর্ থ কী 

i) রত্ন 

ii) জন্ম   

 

3. রাবনর যনরতন র্াব্দক  

i) হো াঁ  

ii) না 

 

4. অঙ্গ শব্দের অর্ থ কী 

i) সফল 

ii) শরীর  

 

5. গগব্দন বক উঠব্দত কেিা যায় 

i) চা াঁে  

ii) ফুল  

 

********** 

 

 

 

 

 

  

 



 

কবিতার নাম – একবিন রাতত 

কবির নাম – রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

 

Answer Sheet 

 

A. সংবিপ্ত উত্তর িাওঃ- 

 

1. একবেন রাব্দত কবিতাটির কবির নাম কী ? 

Ans: - একবেন রাব্দত কবিতাটির কবির নাম কবিগুরু রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর । 

 

2. কবিতাটিব্দত কার সাব্দর্ বিব্দের তুলনা করা হব্দয়ব্দে ? 

Ans: - কবিতাটিব্দত হাওড়ার বিব্দজর সাব্দর্ বিব্দের তুলনা করা হব্দয়ব্দে । 

 

3. কবিতাটিব্দত কক যুপ ্যাপ্ কব্দর পব্দড় চব্দলব্দে ? 

Ans: - কবিতাটিব্দত ট্রামগাবড় যুপ ্যাপ্ কব্দর পব্দড় চব্দলব্দে । 

 

B. িাাঁবিতকর শব্দগুবির সাতর্ ডানবিতকর শব্দগুবি কবিতা অনুযায়ী 

জুতে িাওঃ- 

 

1. কবলকাতা চবলয়াব্দে      তার বপব্দে বপব্দে । 

2. ইাঁব্দি -গড়া গণ্ডার       নাব্দম আর উব্দঠ । 

3. কোকান িাজার সি       কযন িোপা হাবত । 

4. হোবরসন করাড চব্দল      িাবড়গুব্দলা কসাজা । 

5. মনুব্দমব্দের কোল       নবড়ব্দত নবড়ব্দত । 

 



 

C. শূনযস্থান পূরণ কতরাঃ- 

 

1. মোপগুব্দলা কেয়াব্দলব্দত কব্দর     েি্     ফি্    । 

2. ঘণ্টা ককিবল কোব্দল     ঢঙ্       ঢঙ্     িাব্দজ । 

3. লক্ষ লক্ষ কলাক িব্দল     র্াব্দমা       র্াব্দমা     । 

4. কবলকাতা যাক নাব্দকা কসাজা     কিাম্বাই    । 

5. কেবি কবলকাতা আব্দে    কবলকাতাব্দতই    । 

 

D. সঠঠক উত্ততর ঠিক্ () বিহ্ন িাওঃ- 

 

1. ইাঁব্দি – গড়া গণ্ডার িাবড়গুব্দলা  

i) কসাজা  

ii) িা াঁকা 

 

2. হাওড়ার বিজ চব্দল মস্ত কস 

i) কাাঁকড়া 

ii) বিব্দে  

 

3. কবলকাতা চবলয়াব্দে 

i) নবড়ব্দত নবড়ব্দত  

ii) বির হব্দয় 

 

 

 



4. মনুব্দমব্দের কোল কযন িোপা 

i) িাঘ 

ii) হাবত  

 

5. কবলকাতা কশাব্দন নাব্দকা 

i) চলার কিয়াব্দল  

ii) িলার সময়  

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 


