
Class- III 

Subject – Bengali  

Chapter – কবিতা-সার্থক জনম আমার 

 

কবিতার নাম  - সার্থক জনম আমার 

কবির নাম      - রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

 

কবিতার সংবিপ্ত সারঃ- 

কবিগুরু রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার শুরুতত মাতৃভূবম মাতন ভারতির্ষতক কৃৃ্ তজ্ঞতা 
জাবনতেতেন কারণ বতবন এতেতে জন্ম গ্রহণ করতত পেতরতেন এিং মাতের মত পেেতক 
ভাত ািাসা বেতত পেতরতেন িত  । 

কবি জানতত চান না পে তাাঁর মাতের রাবনর মত পকাতনা ধনরতন িা সম্পে আতে 
বকনা বতবন শুধ ুএটা জাতনন পে, বতবন তাাঁর মাতের মাটির ওেতর তরুতত র 
োোতত  এতস োবি োন । 

কবি িতনর মতধে ফুত র সুিাস িা সুগন্ধ আর আকাতে চাাঁতের আত া পেতে বনতজর 
মতনর আনন্দ প্রকাে কতরতেন ।  

কবি ইতে প্রকাে কতরতেন পে জন্ম পনিার ের শেেতি বতবন পেমন এতেতের আত াতত 
পচাে পমত তেন ঠিক পতমবন পেন এই আত াততই পচাে িন্ধ কতর তাাঁর জীিতনর পের্ 
বনিঃশ্বাস বতবন তোগ করতত োতরন ।   

********* 

 

 



Worksheet 

 

Q-1.  সঠিক উত্তরর (✓) বিহ্ন দাওঃ- 

1) সার্থক জনম আমার – কবিতাটি কার লেখা ? 

I) কবিগুরু রিীন্দ্রনার্ ঠাকুর    

II) কবি সকুুমার রায় 

2) কার ধনরতন  র্ারক ? 

  I) রাবনর  

  II) কৃষরকর 
3) কার জন্ম সার্থক হরয়রে ? 

I) রাবনর  

  II) কবির 

4) সার্কথ  কর্াটির অর্থ বক ? 

  I) সফে 

  II) সম্পদ 

5) মুদি শরের অর্থ বক ? 

I) (খাো রাখি 

  II) িন্ধ রাখি 

 

 



 

Q-2.  শনূযস্থান পরূণ কররাঃ- 

  

(I)  সার্কথ  ___________________ মার া , 

 লতামায় ____________________________ । 

 

(II)  জাবন লন লতার  ___________________ 

 আরে বক না  ____________________________ মতন  

 

(III)  লকান্ িরনরত জাবন লন  ___________________  

  ____________________________ এমন করর আকুে , 

 

(IV)  লকান্  _______________ ওরঠ লর ______________________ 

 এমন  ____________________________ লহরস । 

 

 

(V)   ___________________ লমরে লতামার আরো 

 প্রর্ম আমার  ____________________________ জ ুড়ারো , 

 

 

 



Q-3.  পররর োইনটি লেরখাঃ- 

 

    (I)  সার্থক জনম আমার 

  _____________________________________________ । 

          (II)  শুধুজাবন আমার অঙ্গ জড়ুায় 

  _____________________________________________ । 

    (III)  লকান্ িরনরত জাবন লন ফুে 

  _____________________________________________ । 

  (IV)  আঁবখ লমরে লতামার আরো 

  _____________________________________________ । 

  (V)  ওই আরোরতই নয়্ন লররখ 

  _____________________________________________ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q-4.  এক কর্ায় উত্তর দাওঃ- 

 

I) সার্থক জনম আমার-কবিতার কবি লক ? 

Ans : 

II) িাঁদ লকার্ায় লদখা যায় ? 

Ans : 

III) কবি কারক ভারোরিরসরেন ?  

Ans : 

IV) কবি কার মতন ধনরতন-এর কর্া িরেরেন ? 

Ans :  

(V) কবির লকার্ায় অঙ্গ জড়ুায় ? 

Ans :  

 

পাঠমাোর  Desk Work :- 
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