
Class 8,      Bengali 2nd lang 

★ �� ..  রবী�নাথ  ঠা�র 
● ‘�� ’ কিবতা�র  মলূ  কাব���  হল  ‘পিরেশষ' । পরাধীন  ভারেতর  নশৃংস  অত�াচােরর 

ছিব  ফুেট  উেঠেছ  এই  কিবতার  মলূ  ভাবনায় । 

● ১৯১৯  সােলর  এি�ল  মােস  পা�ােবর  জািলয়ানওয়ালাবাগ  নামক  �ােন  শাি�  আে�ালেন 
জমােয়ত  হেয়িছল  ব� মানষু । তৎকালীন  ইংেরজ  �জনােরল  ডায়ার  খবর  �পেয় , �কােনা 
সতক�   না  কের  �িল  কের  হত�া  কেরন  হাজার  খােনর  মানষু । তােত  বাদ  যায়িন  ব�ৃ , 
িশ� , মিহলাও । সারা  �দশ  জেুড়  ��  হয়  এ  ঘটনার  �িতবাদ । কিব��র  �িতবাদ  আেস 
তাঁর  �লখিনর  �ারা । ইংেরজেদর  �দওয়া  ‘নাইট�ড'  উপািধ  পিরত�াগ  কেরন  িতিন । গেজ�  
ওেঠ  তাঁর  কলম । 

● কিবতার  �থম  অংেশ  কিব  ঈ�েরর  উে�শ�  তাঁর  পাঠােনা  দতূেদর  স�েক�  
বেলেছন । দেূতরা  �য  ভালবাসা , �মা  করার  কথা  বেল  �গেছন ,তা  িক  সবাই  যথাযথ 
ভােব  মােন !�সই  সব  মহাপু�ষ   ও  ঈ�র  সমতুল�  মানেুষরা  সবাই  খুব  �ে�য়  ও 
�রণীয় । িক�  আপতকালীন  সমেয়  তােদর  বাণী  �দেয়র  বাইেরই  রেয়  যায় , অ�ের 
�েবশ  কের  না । তাই  তােদর  �িত  মানেুষর  ��া  ব�থ�  নম�াের  পিরণত  হয় । পেরর 
অংেশ কিব পরাধীন  �দেশর ভয়ংকর ছিব তুেল ধেরেছন । সাধারণ মানেুষর অব�া 
আর �মতাধর শাসেকর শাসন । �শষ অংেশ কিব বলেত �চেয়েচন িনেজর উপলি� । 
চািরিদেকর এই ছিব তােক িকভােব অি�র কের তুেলিছল । তাই ঈ�েরর উে�শ� তার 
�� কিবতার �শেষ । ঈ�রসৃ� আেলা বাতাস যারা িবিষেয় িদে� তারা িক �মার 
�যাগ� !  

★ এই কিবতার questions বই এর �েলা িলখেত হেব না । িনেচ �য�েলা �দওয়া হল 
�স�েলার উ�র িলখেব । বই �থেক �ধু ব�াকরণ িবষয়ক �ে�র ১ ), ২ ), ৩ ) করেব । 

★★  নতুন  বাংলা  �ছাট  খাতায়  সব  িলখেব । 

★ Textual  questions( part marks 2+2+3+3) 

১ . ‘ভগবান , তুিম  যুেগ  যুেগ  দতূ  পাঠােয়ছ  বাের  বাের …..’ 

ক ) দতূ  কারা ?নাম  �লখ  দজুেনর ? 

খ )�ক  তােদর  �কাথায়  পা�েয়েছন ? 



গ ) দেূতরা  িক  িক  বেল  �গেছন ? 

ঘ )তব ু তােদর  �িত  নম�ার  ব�থ�  �কন ?  

২ . ‘আিম  �য  �দেখিছ  �গাপন  িহংসা  কপটরাি�  ছােয়     �হেনেছ  িনঃসহােয় …’ 

ক ) কপট  রাি�  বলেত  িক  �বাঝ ? 

খ ) িনঃসহায়  কারা ? 

গ ) এ�  �কান  সমেয়র  ছিব ? 

ঘ ) আর  িক  িক  �দেখেছন  কিব ? 

৩ . ‘ল�ু  কেরেছ  আমার  ভুবন  দঃু�পেনর  তেল ….’ 

ক ) ল�ু  কথার  অথ�  িক ? 

খ ) আমার  ভুবন  বলেত  িক  �বাঝ ? 

গ ) কিবর  ভুবন  �কন  ল�ু  হেয়  িগেয়িছল ? 

ঘ ) তাই  কার  উে�শ�  িক  ��  কেরেছন  িতিন ?  

★ ব�াকরণ ……… Learn from Class 8 Bengali grammar bk 

১ ) িবপরীত  শ� ,২ )পদ  পিরবত� ন  ৩ )সমাথ�ক  শ� , ৪ )সেমা�ািরত  িভ�াথ�ক  শ� , ৫ ) 
বাগধারা৬ ) বাক�  রচনা  কর …. উদ�ান , �িতেযাগী , পিরপাক , যাে�তাই , 
িনত�িনয়িমত 
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