
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সটিটিউট (হাইসু্কল) 

অষ্টম শ্রশ্রনি—বাাংলা 

িমুিা উত্তরপত্র - ওয়াকক নিট (১) 

 
• (১) বহুববকল্পবিবিক উির- 

১.১ (গ) শ্র াজি বানিয়ার ঘাট 

১.২ (ক) ন ম-লতার ঝাড় 

১.৩ (ঘ) ডাহুক 

১.৪ (খ) গাছের িাখায় 

১.৫ (ক) লাল 

১.৬ (খ) শ্রখলা আর শ্রখলা 
১.৭ (ক) পয়লা ববিাখ 

১.৮ (ঘ) ১০ 

১.৯ (ক) স্বপিবাব ু

১.১০ (ঘ) প্রথম নিছি 

 

• (২) অবি সংবিপ্ত উির- 

২.১ গড়াই িিীর তীছর অবনিত বানড়টির উছ াছি মটর ডাল,মু রু ডাল,কাছলা 

নজছর,ধছি, লঙ্কা ও মনরচ শ্ররাছি শুছকাছে। 

২.২  ছযে  কাছলর রনিি শ্রমছঘরা বানড়টির শ্র ৌন্দর্কছক ভাছলাছবছ  নকেুকু্ষি 

শ্রথছম শ্রগছে। 

২.৩ প্রনতবের ক্লাছবর বারপুছজার আমন্ত্রি জািাছত রঞ্জছির কাছে ক্লাছবর শ্র াি 

আ ত। 



২.৪ ‘পরাজয়’ গছের  ুটবল মোচটি  ল্টছলছকর র্বুভারতী ক্রীড়াঙ্গছি 

অিুনিত হছয়নেল। 

২.৫ রঞ্জছির  পুছরাছিা ক্লাব শ্রেছড় িতুি ক্লাছব িাম শ্রলখাছিার আিুমানিক 

কারণগুনল নিছয় কাগছজ শ্রলখানলনখ শুরু হছয়নেল। 

 

• রচনাধর্মী উির 

উ : িানিনপ্রয় বছন্দোপাধোয় ‘পরাজয়’ গছে ( মলূগ্রন্থ : শ্রখলা আর শ্রখলা) শ্রখলার 

 ছঙ্গ মািুছের জীবিছবাছধর এক গভীর শ্রমলবযছির নচত্র  ুছট ওছ । 

▪ স্বপছির পনরচয় : রঞ্জছির পুছরাছিা ক্লাছবর প্রনতপক্ষ ক্লাছবর  ম্পািক হছলি 

স্বপিবাবু।এই স্বপিবাবুই  ুছকৌিছল রঞ্জছির শ্রক্ষাভছক কাছজ লানগছয় রঞ্জিছক 

নিছজছির ক্লাছব আিছত  ক্ষম হি। 

▪ স্বপিছির চাওয়া : স্বপিবাব ুহছলি রঞ্জছির পুছরাছিা ক্লাছবর শ্রর্ প্রনতপক্ষ ক্লাব 

তাাঁর  ম্পািক।স্বপিবাবুছির ক্লাব বরাবরই রঞ্জছির মছতা প্রনতভাবাি 

শ্রখছলায়ারছক িছল আিার জিে  ছচষ্ট নেল।পরবতীকাছল এই শ্রচষ্টায় তাাঁরা  ছঙ্গ 

  লও হছয়নেল। 

▪   লতার কারণ :  ুটবল শ্রখলা ও পুছরাছিা ক্লাব রঞ্জছির জীবছির  ছঙ্গ 

অঙ্গাগীভাছব জনড়ত।ক্লাছবর জিে শ্র  লক্ষ লক্ষ টাকার প্রছলাভি তোগ কছরছে। 
নবনিমছয় শ্রচছয়ছে তাাঁর প্রাপে  ম্মাি। পয়লা ববিাছখ বারপুছজায় আমন্ত্রি 
িা জািাছিার মাধেছম রঞ্জি শ্র ই প্রাপে  ম্মাি শ্রথছক বনিত হয়। তাাঁর 
ভাছলাবা ার জায়গা শ্রথছক আ া এই আঘাত রঞ্জিছক আহত কছর। 

'িুুঃখ ও অনভমাি ওছক কুছর কুছর খানেল' 

এই িুুঃখই রঞ্জছির মছধে প্রনতছিাধসৃ্পহার জন্ম শ্রিয়।শ্র  প্রনতপক্ষ ক্লাছবর 

 ম্পািক স্বপিবাবুছক শ্র াি কছর িতুি ক্লাছব শ্রর্াগ শ্রিওয়ার ইছে প্রকাি করছল 



স্বপিবাবু দ্রুত রঞ্জছির বানড় শ্রপৌাঁোয় এবাং তাাঁর পুছরাছিা ক্লাছবর প্রনত জমা 

শ্রক্ষাভছক উ ছক নিছত  ক্ষম হয়। 

'স্বপি জাছিি শ্রটাপ খাওয়া মাে কীভাছব শ্রখনলছয় ডািায় তুলছত হয়' 

এইভাছব রঞ্জছির ন দ্ধাছির কথা শ্র  শ্রঘােবাবুছক জানিছয়  মস্ত নকেু চূড়াি 

কছর শ্রিয়। রঞ্জি তার ন দ্ধািছক শ্রর্ি শ্রগাপি রাছখ িতুি িছল শ্রর্াগ িা শ্রিওয়া 

পর্কি,এই কথা বছল শ্র  চছল র্ায়।তারপর িলবিছলর প্রথমনিিই রঞ্জি 

স্বপিছির িছল শ্রর্াগ নিছয় স্বপিছির এতনিছির চাওয়া পরূণ কছর শ্রিয়। 


