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2. †KD gvjv †KD Zmwe Mjvq 

ZvB‡Z Kx RvZ wfbœ ejvq, 

hvIqv wKsev Avmvi †ejvq  

Rv‡Zi wPý iq Kvi ‡i! 

M‡Z© †M‡j K~cRj Kq 

M½vq †M‡j M½vRj nq 

g~‡j GK Rj †m †h wfbœ bq 

1. m‡Z¨›`ªbv_ `Ë KZ mv‡j Rb¥MÖnY K‡ib? 

2. Ômgvb hywSÕ ej‡Z Kx †evSv‡bv n‡q‡Q? e¨vL¨v Ki| 

3. DwÏcK I Ôgvbyl RvwZÕ KweZvq gvby‡li †h wgj cvIqv hvq Zv e¨vL¨v Ki| 

4. DwÏcK I Ôgvbyl RvwZÕ KweZvq ag©PP©vi cÖwZ †h we‡kl ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q- Zv g~j¨vqb 

K‡iv| 
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Kvwgbx ivq 

 

 kãv_©  

 Kwe cwiwPwZ 

 cvV cwiwPwZ 

সৃ           

১। বাবুল সাহেব গ্রাহের প্রবী  এবং সম্মাণিত বযণি। ণতণি গ্রাহের কাহরা ণবপহে কথা শুিহল তার কাহে েুহে যাি। সাধ্যেহতা সাোহযযর শ্রেষ্টা 

কহরি। ণিহের স্বাহথের কথা িা শ্রেহব অহিযর কলযা  ও েঙ্গহলর কথা োহবি। ণতণি প্রায়ই বহল থাহকি, যারা আত্মহকণিক, স্বাথেপর, স্বাথেহলােী  

তারা প্রকৃত সুখী িয়; তযাহেই প্রকৃত সুখ। ণতণি অহিযর েুিঃখ-যন্ত্র া লাঘহবর েহধ্যই আত্মসুখ খুুঁহে পাি। 

ক) কণব কাণেিী রায় কী েদ্মিাহে ণলখহতি?  

খ) প্রকৃত সুখী কারা? বুণিহয় শ্রলখ | 
ে) ‘তযাহেই প্রকৃত সুখ’- উণিণেহত ‘সুখ’ কণবতার শ্রকাি ণেকণে প্রণতফণলত েহয়হে বযাখযা কর। 

ঘ) উদ্দীপহকর েূল বিবয ‘সুখ’ কণবতাহক প্রণতফণলত কহর ণক ? শ্রতাোর েতােত োও। 

 

২। ‘পুষ্প আপিার েিয শ্রফাহে িা; 
     পহরর েিয শ্রতাোর হৃেয় কুসুেহক প্রসু্ফণেত কণরও।’ 

ক) ‘অবিী’ শহের অথে কী? 

খ) কণব শ্রকি সুখ সুখ কহর কাুঁেহত ণিহষধ্ কহরহেি? 
ে) উদ্দীপহকর েূলোহব ‘সুখ’ কণবতার শ্রকাি ণেকণে উপস্থাণপত েহয়হে তা বযাখযা কর। 
ঘ) উদ্দীপহকর আহলাহক ‘সুখ’ কণবতাণে েূলযায়ি কর। 
Ávbg~jK cÖkœ: 

1) m‡Z¨› ª̀bv_ `Ë KZ mv‡j Rb¥MÖnY K‡ib? 

2) m‡Z¨› ª̀bv_ `Ë KZ mv‡j g„Zz¨ eiY K‡ib? 

3) m‡Z¨› ª̀bv_ `Ë KZ eQi eq‡m gviv hvb? 

4) Ô‡eYy I exYvÕ Kve¨MÖš’wUi iPwqZv †K? 

5) ÔKzû I ‡KKvÕ Kve¨MÖš’wU Kvi †jLv? 

6) ayjvq Kx †jv‡U? 

7) Ôgvbyl RvwZ ÕKweZvwU †Kvb Kve¨MÖš’ †_‡K †bqv n‡q‡Q? 
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8) ‡Kvb RMr eªþgq? 

9) Ôeywbqv`Õ k‡ãi A_© Kx? 

10) evsjv KweZvq †Kvb Kwe‡K Q‡›`i Rv`yKi ejv nq? 

 

 

 

 

wS‡O dzj 
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 kãv_© 

 Kwe cwiwPwZ 

 cvV cwiwPwZ 

 

 

 

 

 

 


