
 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস টিটিউট (হাইসু্কল) 
। ননজে পজ া । ( দশম  শ্রশ্রনি : বাাংলা) 

 
পাঠের নাম   > হাররঠে যাওো কারি কিম 
 
রচরেতার নাম > শ্রীপান্থ [রনরিি সরকার] (পরররচত বই / পােযবই থেঠক রচরেতার পররচে পাে করঠব) 
 
উৎস       > কারি কিম মন 
 
মূিভাব     > আধুরনক সভযতা ক্রঠম হঠে উঠেঠে যন্ত্ররনভভ র। যঠন্ত্রর ক্রমাগত উত্তরন ও পররবতভ নই বতভ মাঠন 
            আধুরনকতার মাপকাঠি। যা রকেু পুরাঠনা তাঠক নসযাৎ কঠর সভযতার চাকা এরগঠে চঠি। রিিন  
            সামগ্রীর কিম থেঠক করিউটার অবরধ যাত্রা থসই যারন্ত্রকতার রনদর্ভন। এই যাত্রা পঠের বর্ভনা রিরিত 
            হে ইরতহাঠসর পাতাে। বযরিগত অরভজ্ঞতা ও জ্ঞাঠনর মাধযঠম প্রাবরিক থসই ইরতহাঠসর ধারাবারহক  
            বর্ভনা রদঠেঠেন। সুঠমরীে সভযতা থেঠক কিঠমর অবিুরির এই ইরতহাস মানবসভযতার রর্কড়টিঠক েুুঁ ঠে 
            োঠক।  
 
র্ব্দেক      > 
 
র্ব্দ    অেভ      পদ   বযাকরর্গত পররচে    
 
রত্রফিা   হরীতকী, আমিকী, রবভীতরক   রব  রত্র ফঠির সমাহার – সমাহার রিগু 
   এই রতন ফি 
 
মরস    থিিার কারি      রব     মস  + ই  
 
উইরিোম থ ান্স ইংঠর  ভাষাতারিক      রব  সংজ্ঞাবাচক রবঠর্ষয  
 
ব্লটিং থপপার   কারি থর্াষঠর্র  নয বযবহৃত কাগ   রব   ব্লট করার থপপার – মধযপদঠিাপী কমভধারে 
 
শ্রুরতঠিিক   শুঠন শুঠন রযরন থিঠিন    রব  তৎসম র্ব্দ 
 
র্িাকা   সরু কাঠি      রব  তৎসম র্ব্দ  
 

 
নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর 

 
• বহু নবকল্পনিনত্তক প্রশ্নাবনল ঃ  

 
ক) শ্রীপান্থ থকান সংবাদপঠত্রর সিাদকীে রবভাঠগ চাকরর করঠতন?  ক) এইসমে  ি) আনন্দবাোর পনিকা 
          গ) বতভ মান   ঘ) দয থটরিগ্রাফ  
ি) যারা ওস্তাদ কিমবা  তাুঁঠদর বিা হত   ক)রচত্রকর  ি) রিরপবা   গ) নলনপকুশলী  ঘ)শ্রুরতধর   
 
 
 



 
• অনি সাংনিপ্ত প্রজশ্নাত্তর (কমজবনশ ১৫ শব্দ)ঃ  

  
১) প্রাবরিক রফরনরসোন হঠে  ন্মাঠি রক রদঠে কিম ততরর করঠতন? 
 
উঃ প্রাবরিক রিঠের  ঠন্মর আঠগ রফরনরসোন হঠে  ন্মাঠি পশুর হাড় রদঠে কিম ততরর করঠতন। 
 
২) র্রৎচন্দ্র চঠটাপাধযাঠের থকান থপঠনর থনর্া রেি? 
 
উঃ র্রৎচন্দ্র চঠটাপাধযাঠের ফাউঠেন থপঠনর থনর্া রেি। 
 
৩) প্রেম রদঠক ফাউঠেন থপঠনর নাম কী রেি? 
 
উঃ প্রেম রদঠক ফাউঠেন থপঠনর নাম রেি রর াভভ ার থপন। 
 
৪) গ্রামাঞ্চঠি থকউ দ ুএকটা পার্ রদঠত পারঠি বুঠড়া বুরড়রা রক বঠি আর্ীবভাদ করঠতন? 
 
উঃ গ্রামাঞ্চঠি থকউ দ ুএকটা পার্ রদঠত পারঠি বেস্করা আর্ীবভাদ করঠতন এই বঠি – থবুঁঠচ োঠকা বাো, থতামার থসানার 
   থদাোত কিম থহাক। 
 
৫) একটা রবঠদরর্ কাগঠ  কীঠসর রবজ্ঞাপন থদঠিরেঠিন প্রাবরিক? 
 
উঃ একটা রবঠদরর্ কাগঠ  প্রাবরিক ফাউঠেন থপঠনর রবজ্ঞাপন থদঠিরেঠিন। ওুঁঠদর তহরবঠি সাতঠর্া রকঠমর রনব রেি। 
 

• রচনাধমী প্রজশ্নাত্তর (কমজবনশ ১৫০ শব্দ) 
 

১। সব রমরিঠে থিিাঠিরি রীরতমঠতা থোটিাঠটা একটা ‘অনুষ্ঠান।‘ – ‘অনুষ্ঠান র্ব্দটি থকান প্রসঠে বযবহৃত হঠেঠে? 
   থিিাঠিরির অনুষ্ঠাঠনর বর্ভনা দাও।          ১+৪ = ৫ 
 
উঃ প্রাবরিক শ্রীপান্থ তার ‘হাররঠে যাওো কারিকিম’ প্রবঠি (মূিগ্রন্থ কারি কিম মন) কিঠমর সুপ্রাচীন  
   ঐরতহারসক ধারাবারহকতাঠক ফুটিঠে তুঠিঠেন। 
 
  অনুষ্ঠান র্ঠব্দর প্রাসরেকতা -> “অনুষ্ঠান” র্ঠব্দর অেভ আঠো ন। আধুরনক বিঠপন আসার আঠগ থিিার   
                        উপকরর্ রেি কারি, কিম আর থদাোত। এই উপকরর্গুরি আঠো ন করার  
                        প্রসঠেই প্রাবরিক “অনুষ্ঠান” র্ব্দটি বযবহার কঠরঠেন। 
  অনুষ্ঠাঠনর বর্ভনা       -> গ্রামবাংিাঠে  ন্মগ্রহর্ করা শ্রীপাঠন্থর সঠে কিঠমর সিকভ  রেি থবর্ রনরবড়।  
                       প্রাবরিকরা কিম ততরর করঠতন থরাগা বাুঁঠর্র করঞ্চ থকঠট। কারি যাঠত ধীঠর  
                       ধীঠর চুইঠে পঠড় তার  নয কিঠমর সূচাঠিা মুিঠক রচঠর রদঠত হত। কিঠমর  
                       সাঠে সাঠে কারিও ততরর করঠতন প্রাবরিক ও তার সমবেসীরা। রান্নাঘঠরর  
                       কড়াইঠের তিার কারি িাউপাতা রদঠে ঘঠষ তুঠি পােঠরর বাটির  ঠি তা গুঠি  
                       থনওো হত। তাঠত থপাড়া আতপ চাি বাটা, হররতকী রমরর্ঠে থপাড়া িুরি রদঠে  
                       েযাুঁকা রদঠে থেুঁ ঠক রনঠিই ততরর হত কারি। প্রাচীনরা বিঠতন – 
 
 
 



 
     ‘রতি রত্রফিা রসমিু োিা 
      োগ দঠুে করর থমিা 
      থিৌহপাঠত্র থিাহাে ঘরস  
     রেুঁ ঠড় পত্র না োঠড় মরস।‘ 
 
থকািকাতা র্হঠর এঠস প্রাবরিক বযবহার করঠতন থদাোত আর রনঠবর কিম। কারিটযাবঠিট বযাবহার কঠর তিন 
কাঠের থদাোঠত কারি বানাঠনা হত। তঠব ততরর কারি ও রবরক্র হত থদাোঠত বা থবাতঠি। থিিা শুকঠনা করার  নয 
বারির বযবহার িুি হঠে এি ব্লটিং থপপার। সবঠর্ঠষ ফাউঠেন থপন এঠস থিিাঠিরির অনুষ্ঠানঠক সংকুরচত কঠর রদি 
এবং ধীঠর ধীঠর থিিাঠিরির এত আঠো ন রবিুি হি। 
 
 

অনুশীলনী 
 

১) সঠিক উত্তরটি ননববাচন কজরা ঃঃ 
 
    ১.১ শ্রীপাঠন্থর প্রকৃত নাম ক) রনরিি নন্দী ি) রনরিি চন্দ্র গ) রনরিি সরকার ঘ) রনরিি সাহা 
 
    ১.২ প্রাবরিকঠদর বারড়র রান্না হত ক) কেিার উনুঠন ি) কাঠের উনুঠন গ) চুরিঠত ঘ) থোঠভ  
 
    ১.৩ থরাঠের ধারাঠিা র্িাকাঠক বিা হত ক) জ্ঞানােন র্িাকা  ি)কুইি  গ)রর াভভ ার থপন ঘ) োইিাস  
 
   ১.৪ ড ন দঠুেক ফাউঠেন সংগ্রঠহ রেি - ক) তর্ি ানঠন্দর  ি)র্রৎচঠন্দ্রর  গ)সতযর ৎ রাঠের   
                                  ঘ) স্বেং শ্রীপাঠন্থর 
 
    ১.৫ উরনর্ র্তঠক বাঠরা আনাে অক্ষর থিিাঠনা হত ক) ৩২ হা ার ি)৪২ হা ার গ)২৩ হা ার   
                                      ঘ) ৩৩ হা ার  
 
২) কম-শ্রবনশ ২০টি শজব্দ প্রশ্নগুজলার উত্তর দাও      প্রশ্নমান ঃ  ১ 
  
    ২.১ বাংিাে একটা কো চািু রেি – বাংিাে চািু কোটি রক রেি? 
    ২.২ রচনারা রচরকাি কী রদঠে রিঠি আসঠে? 
    ২.৩ িডভ  কা ভ ন বাঙারি সাংবারদকঠদর কী বিঠতন? 
    ২.৪ ওোটার মযান থক রেঠিন? 
    ২.৫ রিরপরর্ল্প কী? 
 
৩) কম-শ্রবনশ ১৫০ শজব্দ উত্তর দাও         প্রশ্নমান ঃ ৫ 
 
      ৩.১ শ্রীপাঠন্থর তর্র্ঠব কারি ও কিম ততররর কী বর্ভনা পাঠে রববতৃ রনঠ র ভাষাে থিঠিা। 
      ৩.২ ফাউঠেন থপঠনর আরদ নাম কী? ফাউঠেঠনর  ন্ম বৃত্তািটি থিঠিা। 
      ৩.৩ রিরপকুর্িী কাঠদর বিা হে? পােয থেঠক তাঠদর সিঠকভ  যা থ ঠনে থিঠিা। 
      ৩.৪ “আশ্চযভ, সবই আ  অবিুরির পঠে” – মিবযটির মমভােভ বুরিঠে দাও। 
 
 



 
 

রব দ্র :>  
• োত্রোত্রীঠদর পাে বুিঠত যরদ সমসযা হে, তঠব রনঠ র বিবয মিবয থকাঠষ (comment box)পাোও। 
• রনঠ র নাম, থেরর্, রবভাগ, ক্ররমক সংিযা ও থযাগাঠযাগ নম্বর উঠিি করঠব। 
• আমরা সরাসরর থতামাঠদর সঠে থযাগাঠযাগ কঠর থনঠবা। 

 
সুরমত দিুই 

  
  

  
 
  


