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Answer key
Ora Kaj Kore
১. ক) উ: কবিগুরু রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাাঁর 'ওরা কাজ করর' কবিতায় আিার অরথ 'আরিার'
ে
শব্দটি িযিহার করররেন। আমারের দেশ ভারতির্ েদক
শাসন কররত িারিার করর বিবভন্ন জাবত এরেরশ এরসরে। এক জাবত চরে দেরে আিার আররক জাবতর এ দেরশ আসারক দিাঝারত কবি এই শব্দটি
িযিহার করররেন।
কবিগুরু মহাশূনয পরথ দচরয় সুের
ূ অতীরতর েবি দেরেরেন। দসোরন বতবন দেরেরেন ভাররতর িুরক পাঠান দমােেরের সাম্রাজয
বিস্তাররর েবি। বকন্তু িতেমারন তারের দকারনা বচহ্ন আর দনই। তারের আসন শূনয। এোরন দসই শূনয আসনরকই শূনযতরে িো হরয়রে। যার েেে
বনরত এরসরে প্রিে প্রতাপশােী ইংররজ।
ে) উ: প্রিে প্রতাপশােী ইংররজ জাবত ভারতিরর্ তারের
ে
সাম্রাজয স্থাপন কররত েরে েরে এরসরে।
ে) উ: এোরন দেৌহিাধাাঁ পথ িেরত দরেপথ িা দরেোইনরক দিাঝারনা হরয়রে।
এোরন কবি িেরত দচরয়রেন দয ইংররজরা সমগ্র ভারতির্জু
ে র়ে দরেপথ বিস্তার করর, দরেোব়েরক বভবি করর ভারতিরর্রে িুরক
সাম্রাজয বিস্তার করররে। তারা দযন দোহার ততবর দরেপথ বেরয় সমগ্র ভারতরক দিাঁরধ দেরেরে।তাই কবির এই উক্তি।
ঘ) উ: 'অনেবনশ্বাসী রথ' হে দরেোব়ে।
কবিগুরু দরেোব়ে দক অনেবনশ্বাসী রথ িরেরেন। কারণ অনে কথাটির অথ েহে আগুন। কয়োর ইক্তিরন চো দরেোব়ে
আগুন ও তীব্র দধাাঁয়া উেেীরণ কররত কররত চেত। তা দেরে কবির মরন হরয়রে দয তার দযন বনশ্বারস আগুন দির হয়।
২. ক) উ: 'ওরা কাজ করর' কবিতায় কবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাটির পৃবথিীর বেরক তাবকরয় দেরেরেন দয আিহমান কাে ধরর চরে আসরে শ্রমজীিী
মানুরর্র কমকান্ড।মানু
ে
রর্র প্ররয়াজরনর োবি দমিারনার জনয এইসি শ্রমজীিী মানুরর্রা সোই িযস্ত। তারাই এই মানিজাবতর জীিন তরীর োাঁ়ে
দিরন বনরয় চরে। এরা মারঠ মারঠ িীজ দিারন, পাকা ধান কারি, নেরর প্রান্তরর কাজ করর সভযতা দক এবেরয় বনরয় যায়।
ে) উ: মহাশূনয পরথ তাবকরয় কবি দেরেরেন দয যুে যুে ধরর দযসি সাম্রাজয দোভীরা ভারতিরর্রে িুরক আক্রমণ কররবেে তারের দকান বচহ্ন আর
িতেমান দনই। কারের েরভে তারের সমস্ত ঐশ্বয েবিেীন হরয় দেরে। দসই পাঠান ও দমােেরের কাবহনী আজ অতীত। তা শুধুমাত্র ইবতহারসর পাতায়
আশ্রয় বনরয়রে।
ে) উ: বিপুে জনতা িেরত কবি রিীন্দ্রনাথ শ্রমজীিী মানুর্রের িরেরেন।

এইসি শ্রমজীিী মানুরর্রা সভযতার হাে ধরর থারক। তারা বেন রাক্তত্র পবরশ্রম করর সভযতার চাকারক এবেরয় বনরয় চরে। তারা মারঠ
িীজ দিারন, পাকা ধান কারি, দনৌকা চাোয়, কেকারোনায় কাজ করর। সমগ্র দেশজুর়ে চরে তারের কমকাণ্ড।
ে
অঙ্গ িঙ্গ কবেরঙ্গর সমুদ্র নেীর ঘারি
ঘারি, পািাি দিাম্বাই গুজরারি দমহনতী মানুরর্র করমরে মহামন্ত্রধ্ববন উচ্চাবরত হরত থারক প্রবতবনয়ত।
ঘ) উ: জীিন সায়ারহ্ন উপনীত কবি রিীন্দ্রনাথ মরমরে েভীরর শ্রমজীিী সম্প্রোরয়র শাশ্বত অিোন উপেবি করররেন। উরপবিত অিরহবেত শ্রবমক
কৃর্ক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরর মানি কেযারণর জনয কাজ করর যায়, তারের কমপ্রিাহ
ে
বনরন্তর চেরত থারক। এই উৎপােক দশ্রণীর পবরশ্ররমর
মরধয বেরয়ই মানি সভযতা পবরপুটি োভ করর। সাম্রাজযিােীরা নয়– ইবতহারসর প্রকৃত স্থপবত এরাই। জীিন যাপরনর মহামন্ত্র এরের মুরেই ধ্ববনত
হয়। এই জীিরনর মহামন্ত্রই মহাকারের িুরক বচরন্তন সরতয উজ্জ্বে হরয় থারক।

