
শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই সু্কল )  
 

• স্টনজে পজ া  (ষষ্ঠ শ্রেণি: বাাংলা) 
 

 
 

পাঠ্য:  মাটির ঘজর দেযাল স্টিত্র  
রিস্টযতা: তপন কর  (বই থেকে থেখে পরিরিরি পাঠ েিকব) 

উৎস: 'মাটিি ঘকি থেযাে রিত্র' প্রবকেি এেটি সংেরেি ও সংকেরপি অংশ। 

মূলভাব: থেযাে রিত্র মূেি আরেবাসী রশল্পিীরি। দেনরিন জীবনযাত্রাি মধ্য থেকে অঙ্কন এি রবষযবস্তু সংগ্রহ 
ও প্রেৃরি থেকে উপাোন সংগ্রহ েকি আরেবাসী থমকযকেি অসাধ্ািণ রশল্পকবাধ্ প্রোরশি হয এই রশল্পিীরিি 

মাধ্যকম। মূেি জযারমরিে নেশা পকেি থমাটিফ এি রবষয।  

 

শব্দছক:  

শব্দ অর্থ পদ বযাকরিগত পণরচয় 

রনববািন বাছাই রব. রনববারিি ( রবণ.) 

গৃহমাজব না ঘিকোি পরিষ্কাি রব. গৃহসংস্কাি ( সমা) 
িােরিত্র প্ররিমাি রপছকন রিরত্রি 

পট 

রব.  মূরিব ি থপছকনি পটভূরম ( 

সমা) 
রবেরশি প্রসু্ফটিি রবণ. রবোশ (রব.) 

উেীযমান যা উঠকছ রবণ. অস্তাযমান ( রবপ.) 

 

 

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর: 

১/ অণত সাংণিপ্ত উত্তর ধমী প্রশ্ন: (২০ শব্দ) 

১.১ আণদবাসীদদর মদধয শ্রকান শ্রগাষ্ঠী শ্রদয়ালণচত্র অঙ্কদন অগ্রসর? 



উত্তর: পুরুরেযা থজো থে থেন্দ্র েকি রবস্তীণব অঞ্চকে বসবাসোিী সাাঁওিাে থগাষ্ঠীি মানুষিা থেওযাে রিত্র অঙ্ককন 

অগ্রসি। 

১.২ পণিমবদে গৃহ ণনমথাদির শ্রিদত্র মাটি শ্রকন প্রধান উপকরি বলা হদয়দছ? 

 উত্তর: রবরশষ্ট প্রাবরেে িপন েকিি থেখা 'মাটিি ঘকি থেওযাে রিত্র' প্রবেটি পক়ে জানা যায পরিমবকে মাটি 

সহজেভয হওযায এখাকন গৃহরনমবাণ এি প্রধ্ান উপেিণ মাটি। 

১.৩ শ্রদয়াল ণচত্র করার জনয ণক ণক উপকরি বযবহৃত হয়? 

উত্তর: থেওযাে রিত্র অঙ্ককন থবকেমাটি ( েুকধ্মাটি ) , আোশী, সাো, থগরুযা, হেকে, নীে িং, রগরিমাটি, রগরিফে ইিযারে 

উপাোন বযবহৃি হয। 

 

২/ সাংণিপ্ত-উত্তর ধমী প্রশ্ন: (৬০ শব্দ) 

২.১ শ্রকান অঞ্চলদক রাঢ়বে বদল? এই অঞ্চদলর কৃণষজীবী সম্প্রদাদয়র গৃহ সাংস্কার নীণত বিথনা কদরা। 

উত্তর: রবরশষ্ট প্রাবরেে িপন েকিি থেখা 'মাটিি ঘকি থেওযাে রিত্র' (মূে গ্রন্থ- মাটিি ঘকি থেওযাে রিত্র 

সংেেন) প্রবেটিকি িাঢ় বকেি উকেখ পাওযা যায। ভাগীিেী নেীি পরিম িীিস্থ বেকেকশি অংশকে িাঢ়বে 
বকে। 

                  প্রধ্ানি োেী পূজাি অমাবসযা রিরেকি িাঢ়বকেি েৃরষজীবী মানুকষিা সমগ্র ঘিবার়ে 
থমিামরি, থধ্াযা থমাছাি পি গৃহােকণি প্রকবশদ্বাি থেকে উকঠান, থগাহাে, ধ্াকনি থগাো, মূে বাসগৃহ সববত্র 
আেপনা রেকয োকে। সাধ্ািণি োেকি রগরিমাটিকি রগরিফে িুরবকয গৃহদ্বাি এি উপকি ও েুই পাকশ ছাপ রেকয 
গৃহকে সরিি েকি। 

৩/ রচনাধমী প্রশ্ন: (১৫০ শব্দ): 

৩.১ “এভাদব মাটি শ্রর্দক ছ-ফুট পর্থন্ত উচ্চতায় ণচত্রনটি ণবসৃ্তত হয়”- শ্রকান সম্প্রদাদয়র শ্রদয়ালণচদত্র কর্া 

বলা হদয়দছ? শ্রদয়াল ণচত্র অঙ্কন পদ্ধণত ণনদজর ভাষায় শ্রলদ া। 

উত্তর: রবরশষ্ট প্রাবরেে িপন েকিি থেখা “মাটিি ঘকি থেযাে রিত্র” (মূে গ্রন্থ: মাটিি ঘকি থেওযাে রিত্র 
সংেেন) প্রবকেি সাাঁওিাে সম্প্রোকযি থেযাে রিকত্রি েো বো হকযকছ। 

                           োেীপূজা অেবাৎ োরিব কেি অমাবসযা রিরেকি সাাঁওিাে সম্প্রোকযি মানুকষিা 

গৃহমাজব না ও অেংেিণ েকি োকেন। মূেি জযারমরিে আোি আরিি রবরভন্ন বণব সমাকবকশ িরিিকেযাে রিকত্র 
িও়ো িরিন রফকিি মি সমান্তিাে থিখা এবং রত্রভুজ ও িিুকষ্কাণ এি বাহুেযিা থেখা যায। রত্রভুকজি মকধ্য 
রত্রভুজ অঙ্কন েকি বা িিুকষ্কাণ এি মকধ্য িিুকষ্কাণ বরসকয নেশা েিা হয। সাধ্ািণি ঘকিি িািরেে রঘকি 
োো মূে থবরেটিকে োকো িং েকি িাি সমান্তিাকে রবঘি খাকনি িও়ো থগরুযাি এেটি থিখা থটকন িাি 
উপি সমান ছা়ে রেকয আকিেটি সমান্তিাে োকো থিখা টানা হয। এি উপি সাো, আোরশ, থগরুযা ও হেকে 



িকিি থিখা রেকয িিুকষ্কাণ বা রত্রভুজ গুরে হকি পাকি। থসগুরে পাশাপারশ বকস থেযাে ভরিকয থিাকে। আরেবাসী 

সমাকজি অপরূপ রশল্পকবাকধ্ি প্রোশ ঘকট এই থেযাে রিকত্রি মাধ্যকম। 

 

 

ণনদজ কদরা: 

১/অণত সাংণিপ্ত প্রশ্ন: (কমদবণশ ২০ শব্দ) 

১.১ শ্রকান অঞ্চদল শ্রদয়াল ণচত্র শ্রদ া র্ায়? 

১.২ শ্রকান শ্রকান আণদবাসী শ্রগাষ্ঠীর মদধয শ্রদয়াল ণচত্র শ্রদ া র্ায়? 

১.৩ ভূণমজ বা কুণমথ শ্রগাষ্ঠীর শ্রদয়াল ণচদত্রর মূল ণবষয় ণক? 

১.৪ শ্রদওয়াল ণচত্র অঙ্কদন শ্রকান ধরদনর শ্রদয়াল শ্রক শ্রবদছ শ্রনওয়া হয়? 

২/সাংণিপ্ত প্রশ্ন: (কমদবণশ ৬০ শব্দ) 

২.১ ণকভাদব দদুধ মাটির উপর শ্রদয়াল ণচত্র অঙ্কন করা হয়? এই শ্রদওয়াল ণচদত্র ণবষয় ণহদসদব ণক ণক র্াদক? 

২.২ বাাংলার কৃণষজীবী সম্প্রদায় শ্রকান ণতণর্দত ণবণভন্ন উৎসব পালন কদরন? তারা ণকভাদব গহৃসজ্জা কদরন? 

 

৩/ রচনাধমী প্রশ্ন: (কমদবণশ ১৫০ শদব্দ) 

৩.১ ভূণমজ ও কূণমথ সম্প্রদাদয়র মানুদষর আঁকা শ্রদয়াল ণচদত্রর ববণশষ্ট্য বিথনা কদরা। 

 

 

 

ণব.দ্র:- 
• ছাত্র-ছাত্রীদদর শ্রকাদনা সমসযা র্াকদল তারা ণনণদথ ষ্ট্ প্রশ্ন, ণনদজর নাম, শ্রেণি, ক্রণমক সাং যা ও 

শ্রফান নম্বর সহ ণনদচর মন্তবয শ্রকাশ(comment box)-এ জানাও। আমরা সরাসণর শ্রর্াগাদর্াগ 
কদর শ্রনদবা। 

 


