
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

ণিষয়- মহান ব্যক্তি (রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 

 

১)মহান ব্যক্তি ব্লতত কাতের বব্াঝায়? 

উ:-বে সকল  ব্যক্তির স্টিন্তাভাব্না ও কাজকম ম  বেতের ও বেতের মানুতের  

মঙ্গলসাধন কতর তাাঁরাই  মহান ব্যক্তি।তাাঁরা বেতের ও বেতের মানুতের 

মঙ্গতলর জনয প্রাণ তযাগ করততও  স্টিধা কতরন না।  

২) বতামার জানা কতয়কজন মহান ব্যক্তির নাম বলত া। (স্টনতজ বলত া) 

৩)এমন বকান একজন মহান ব্যক্তি স্টেস্টন স্টব্শ্বকস্টব্ ও কস্টব্গুরু নাতম 

সকতলর কাতে পস্টরস্টিত? 

উ:-রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন মহান ব্যক্তি স্টেস্টন স্টব্শ্বকস্টব্ ও 

কস্টব্গুরু নাতম সকতলর কাতে পস্টরস্টিত।  

৪)কত সাতলর কত তাস্টরত  বকাথায় রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর জন্ম হয়? 

উ:- ১২৬৮ সাতলর ২৫তে বব্ো  কলকাতার বজাড়াসাাঁতকার ঠাকুর 

পস্টরব্াতর রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর জন্ম হয়।  

৫)রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর স্টপতা ও মাতার নাম কী? 

উ:-রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর স্টপতার নাম মহস্টে ম বেতব্ন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতার 

নাম সারো বেব্ী।  

৬)রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর ডাক নাম কী স্টেল? 

উ:-রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর ডাক নাম স্টেল রস্টব্। 

৭)রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর বকন জগৎস্টব্ যাত স্টেতলন? 

উ:- রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ব্াঙাস্টল স্টেস্টন ১৯১৩ সাতল গীতাঞ্জস্টল 

কাব্যগ্রতের ইংতরক্তজ অনুব্াতের জনয বনাতব্ল পুরস্কার বপতয়স্টেতলন। 

তাই  স্টতস্টন জগৎস্টব্ যাত হতয়স্টেতলন।  

৮)রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী কারতণ স্টব্ যাত? 

উ:-রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোতিাতব্লা বথতকই েড়া, কস্টব্তা বল া শুরু 

কতরন। স্টতস্টন স্টেতলন স্টব্শ্বস্টব্ যাত কস্টব্ ও বল ক। স্টতস্টন অজস্র গল্প, 

কস্টব্তা, প্রব্ন্ধ, উপনযাস রিনা কতরতেন। তাই স্টতস্টন সকতলর কাতে 

স্টব্শ্বকস্টব্ ও কস্টব্গুরু নাতম স্টব্ যাত। 

৯)কত সাতলর কত তাস্টরত  রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর মৃতয য হয়? 

উ:-১৩৪৮সাতলর ২২তে শ্রাব্ণ রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুতরর মৃতয য হয়।  

 

 

 

 

 



 

 

            মহান ব্যক্তি (শ্রীসুভাষচন্দ্র ব্সু) 
১)মহান ব্যক্তি কাদের ব্লা হয়?(ক্তনদে ললদ া) 
২)ল ামার োনা একেন এমন মহান ব্যক্তির নাম ললদ া 
ক্তিক্তন ক্তব্শ্বকক্তব্ ও কক্তব্গুরু নাদম পক্তরক্তচ ?(ক্তনদে ললদ া) 
৩)এমন লকান মহান ব্যক্তি ক্তিক্তন লন াক্তে নাদম সকদলর 
কাদে পক্তরক্তচ ? 
উ:- শ্রী সুভাষচন্দ্র ব্সু এমন একেন মহান ব্যক্তি ক্তিক্তন 
লন াক্তে নাদম সকদলর কাদে পক্তরক্তচ ।  
৪)ক  সাদলর ক   াক্তরদ  লকাথায় সুভাষচন্দ্র ব্সু 
েন্মগ্রহণ কদরন? 
উ:-১৮৯৭ সাদলর ২৩দে োনুয়ারী উক্তিষযার কটক 
েহদর  েন্মগ্রহণ কদরন।  
৫)সুভাষচন্দ্র ব্সুর ক্তপ া ও মা ার নাম কী ক্তেল? 
উ:-সুভাষচন্দ্র ব্সুর ক্তপ ার নাম ক্তেল শ্রী োনকীনাথ ব্সু 
ও মা ার নাম ক্তেল প্রভাব্ ী লেব্ী। 
৬)সুভাষচদন্দ্রর ডাক নাম কী ক্তেল? 
উ:- সুভাষচদন্দ্রর ডাক নাম ক্তেল সুক্তব্। 
৭)শ্রী সুভাষচন্দ্র ব্সু  সকদলর কাদে লকন এ  ক্তব্ যা ? 
উ:-শ্রী সুভাষচন্দ্র ব্সু ক্তেদলন একেন মহান  লেেদপ্রক্তমক। 
ভার ব্ষষ ি ন ইংদরেদের অধীদন ক্তেল   ন লেেদক 
স্বাধীন করার েনয ক্ত ক্তন অক্লান্ত পক্তরশ্রম ও মরণপণ 
লিাই কদরক্তেদলন।  াই ক্ত ক্তন সকদলর কাদে এ  ক্তব্ যা ।  
৮)সুভাষচন্দ্র ব্সুর মৃ ুযসাল ও  াক্তর  ক্তনদয় নানা 
ম ব্াে আদে  াই  া আমাদের কাদে অোনা।  
 
 



 

 

 
 
          বি:দ্র: 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদে বুঝদে সমসযা হয়, 
েদব দিদের বক্তবয  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ দিদের িাম, শ্রেদি, দবভাগ, ক্রদমক সংখ্যা ও 
শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদব। 

➢ আমরা সরাসদর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ 
কদর শ্রিদবা। 

 


