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কবির নাম - করুণাবনধান িন্দ্যাপাধযায় 

 

পন্দযযর সারসংন্দেপ:- 

 

রিীন্দ্র অনুরাগী কবি বিন্দসন্দি কবি করুণাবনধান িন্দ্যাপাধযান্দয়র বিবি খ্যাবত 
রন্দয়ন্দে। তাাঁর কািয সাবিন্দতয আন্দে সুমধুর লাবলতয। বতবন আমান্দযর পাঠ্য 'িাসনা' 
কবিতাটি রচনা কন্দরন্দেন।  

আন্দলাচয কবিতায় কবি গ্রাম িাংলার প্রকৃবত ও বসখ্ানকার সিজ-সরল মানুষ 
গুবলর বনতযকন্দমের িণেনা বযন্দয়ন্দেন। গ্রাময মানুষগুবল তান্দযর পণেকুটির বেন্দক ধান্দনর 

মান্দঠ্ আবলপে বযন্দয় েুন্দে যায়। বসই গ্রান্দম িন্দনর মাোয় আাঁধার ফুাঁ ন্দে আকান্দি 
শুকতারা বযখ্া যায়। বসখ্ান্দন পাবখ্র বমবি মধুর গান্দন প্রাণ জবুেন্দয় যায়। কবি 
িন্দলন্দেন এরা অেোৎ গ্রান্দমর মানুন্দষরা আযুল অেোৎ খ্াবল গান্দয় বনৌকায় পাল তুন্দল 
বযন্দয় মাঝ গঙ্গায় মাে ধরার জনয জাল বফলন্দি। বসখ্ান্দন গাঙবচন্দলরা ঝাাঁন্দক ঝাাঁন্দক 
ভাঙা পান্দের িাাঁন্দক উন্দে যান্দি এিং বমন্দের োয়ায় োয়ায় চাতক পাবখ্ 'ফটিক জল' 
িন্দল বেন্দক বিোন্দি। কবি িন্দলন্দেন িষোর আগমন্দন বিল কুবেন্দয় কবি 'বমায়া' 
িাাঁধন্দিন। যখ্ন কে কে কন্দর বমে োকন্দি তখ্ন লাঙল বযন্দয় জবম চাষ কন্দর 
তান্দত আমন ধান বরায়া িা বরাপণ করা িন্দি। বসই সময় অন্দঝার ধারার িৃবি 
িাাঁন্দির িনন্দক উত্তাল কন্দর তুলন্দি। তখ্ন পাাঁকুর, বতাঁ তুল, ঝাউগাে িৃবির  বতান্দে নুন্দয় 
পেন্দি। কবি িন্দলন্দেন আিার যখ্ন বরায উঠ্ন্দি তখ্ন কামার িালায় গ্রান্দমর বসই 
মানুষগুবল আগুন জ্বাবলন্দয় জাাঁতার যবে োনন্দি। বনিাই বযন্দয় বলািা যখ্ন বপোন্দনা 
িন্দি তখ্ন আগুন্দনর ফুলবকন্দত চাবরবযক আন্দলায় ভন্দর উঠ্ন্দি। কবি গ্রাম িাংলার 
মানুন্দষর এইসি বনতযকন্দমের িণেনা বযন্দয়ন্দেন আন্দলাচয কবিতায়। 

 

 

 

 

Worksheet 



 

১। পদ্ পনিবর্ত ন কন্দিা: 
 

ক) সরল - 

খ্) িন - 

গ) মাঠ্ -  

ে) ধান -  

ঙ) আন্দলা - 
 

২। নবপিীর্ শব্দ লেখ: 
 

ক) সরল - 

খ্) আাঁধার - 

গ) যূন্দর - 

ে) আন্দলা - 
 

৩। ননন্দেি শব্দগুনেি অর্ত নেন্দখ বান্দকয প্রন্দয়াগ কন্দিা:  
 

ক) পণেকুটির  - 

খ্) ফুাঁ ন্দে - 

গ) বযয়া - 

ে) আাঁধার - 

ঙ) আবলপন্দে - 

চ) িাসনা - 

ে) মুষলধারা - 

 

৪। সঠিক উত্তি দ্াও: 
 

ক) 'িাসনা' কবিতাটির রচবয়তা ----- 

(১)রঙ্গলাল িন্দ্যাপাধযায় (২) তারািঙ্কর িন্দ্যাপাধযায় (৩) করুণাবনধান 
িন্দ্যাপাধযায়।  

 

খ্) কবি েুেন্দিন -------- 

(১) গবলপন্দে (২) আবলপন্দে (৩) রাজপন্দে।  

 

গ) কান জেুান্দি ------ 

(১) মাবঝর গান্দন (২) পাবখ্র গান্দন (৩) ভ্রমন্দরর গুঞ্জন্দন।  
 



ে) চাতকপাবখ্ োকন্দি ------ 

(১) বযেীর জল (২) নযীর জল (৩) ফটিক জল। 

 

৫। বাাঁনদ্ন্দকি বাকযাাংন্দশি সন্দে ডাননদ্ন্দকি বাকযাাংশ লেোও: 
 

                 িাাঁবযক োনবযক  

 

ক) মাঝ গঙ্গায় বফলি 
খ্) কড়্ কড়্ কড়্ োকন্দল বযয়া রুন্দয় আসি 
গ) কয়লা গুন্দলা রাবঙন্দয় োনি 
ে) বপেি বলািা 
ঙ) িসি বগন্দয় বরৌদ্র এন্দল 

 

জাাঁতার যবে  

কামারিান্দল 

জাল 

আমন  

বনিাই বযন্দয়।  

  
 

৬। অনর্-সাংনিপ্ত প্রশ্নাবনে: 
 

ক) কবি মান্দঠ্র িাওয়ায় বকাোয় েুন্দে যান্দিন? 

খ্) উযাস আযুল গান্দয় কবি কী করন্দিন?  

গ) গাঙবচন্দলরা ঝাাঁন্দক ঝাাঁন্দক বকাোয় উেন্দি?  

ে) বিল কুবেন্দয় কবি কী িাাঁধন্দিন?  

ঙ) আকািভাঙা মুষলধারা বকাোয় বতালপাে বতান্দল? 

চ) শুকতারা আকান্দির বকান্ বযন্দক বযখ্া যায়? 

 

৭। সাংনিপ্ত প্রশ্নাবনে: 
 

ক) কবি বকাো বেন্দক বির িন্দিন ও বকাোয় েুেন্দিন?  

খ্) শুকতারাটি আাঁধার ফুাঁ ন্দে বকাোয় উঠ্ন্দি ও কবির কান জেুান্দি বকভান্দি?  

গ) গাঙবচল ও চাতক পাবখ্ বক করন্দি?  

ে) বমে োকন্দল কবি বক করন্দত বচন্দয়ন্দেন? 

ঙ) কবি কামারিান্দল িন্দস বক বক করন্দিন? 


