
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট  
শ্রেণি- চতুর্থ  

ণিষয়- িাাংলা 

গদ্য - শ্রতাত্তাচাত্ের অ্যাডত্েঞ্চার (ণিতীয় অ্াংশ) 

 
 

 
১। পূিথ িাত্যয উতর দ্াও। 

 

ক) ইয়াসযু়াককচ়ান ককভ়াবে মই এর ম়াথ়ায প  ৌঁছ়াব ়া? 

খ) প ়াবত়াচ়ান কীভ়াবে কনবের েীেবনর ঝুৌঁ কক কনবয ইয়াসযু়াককচ়ানবক গ়াবছ  ুব কছ ? 

গ) গ়াবছ ওঠ়ার  র  ়ার়া কক কবরকছ ? 

ঘ) সুবম়া কী? 

উ:-  সুম ো হল জোপোমের বিমেষ প্রবেক্ষণপ্রোপ্ত একপ্রকোর কুবিগীর। 

ঙ) গল্পটি  ব়ে প ়াম়ার কী প ়াবত়া-চ়ানবক প্রকৃ  েনু্ধ েব  মবন হবযবছ? পকন? 

উ:-হ্োাঁ , ত োমতো-চোে তক আ োর যথোথথ িনু্ধ িমল  মে হম়েমে। কোরণ একজে প্রকৃ  িনু্ধ হমলো তস, তয িনু্ধর স স্ো়ে  োর 

পোমে থোমক এিং িনু্ধমক তসই স স্ো উমপক্ষো কমর এবগম়ে যোও়েোর উৎসোহ তে়ে। এখোমে ত োমতোচোেও বেমজর জীিমের ঝুাঁ বক 

বেম়ে িনু্ধর পোমে তথমক িনু্ধর প্রব িন্ধক ো জ়ে করম  উৎসোহ বেম়েমে এিং তেষ পযথন্ত সফল হম়েমে। 

 
২। যর্াযর্ প্রশ্নগুণলর উতর দ্াও। 

 
ক) "আর ই়েোসু়েোবকচোেও  োই আেো কমরবেল।" 

i) ইয়াসযু়াককচ়ান কী আশ়া কবরকছ ? 
উ:- -প ৎসুবক়া কুবর়ায়ান়াকগ রকচ  প ়াবত়াচ়াবনর অ্য়াডবভঞ্চ়ার গবল্প ইয়াসযু়াককচ়ান আশ়া 
কবরকছ  পে অ্নযবের মব ়া পসও গ়াবছ চ়েবে। 
 
ii)  ়ার আশ়া কীভ়াবে  ূর্ণ হবযকছ ? 
উ:-প ়াবত়াচ়ান একটি কসৌঁক়ের ম ন মই পে়াগ়া়ে কবর এবনকছ । কনবেবক পস 
ইয়াসুয়াককচ়ান এর ক ছবন পরবখকছ ।ব ়াবত়াচ়ান নীচ পথবক একট়া একট়া কবর  ়া ও বর 
 ুব  কেকি  এেং কনবের ম়াথ়া কেবয  ়াবক ক্রম়াগ  ও বরর কেবক পঠব  ে়াকি । এর র 
কসৌঁক়ের পশষ ধ়াব  প  ৌঁছ়াবন়ার  র কে জ্জনকভ়াবে গ়াবছর ও র ে়াৌঁক়েবয প ়াবত়াচ়ান 
ইয়াসুয়াককচ়াবনর হ়া  েুবট়া ধবর পটবন পশষ  েণন্ত গ়াবছ উঠব  সফ  হবযকছ ।েইু েনু্ধর 
অ্সম্ভে ধধেণ এেং প্রবচষ্ট়ায পশষ  েণন্ত ইয়াসুয়াককচ়াবনর আশ়া  ূর্ণ হবযকছ । 
 

খ) "গোমের ডোমল িমস দুটি বেশু পর  আেমে গল্প করবেল।'' 



 

 

i) কশশু েুটি পক? 
উ:--প ৎসুবক়া কুবর়ায়ান়াকগ রকচ  প ়াবত়া-চ়াবনর অ্য়াডবভঞ্চ়ার গবল্প কশশু েুটি হব ়া 
প ়াবত়া-চ়ান ও ইয়াসুয়াকক-চ়ান। 
ii)  ়াবের আনবের ক়ারর্ কী? 
উ:-কশশুমন অ্য়াডবভঞ্চ়ার করব  ভ়াব ়াে়াবস,  ়ার়া স্ব়াধীনবচ ়া। ইয়াসুয়াকক-চ়ান পে 
কনবের ক্ষম ়ায চ ব   ়াবর ন়া,  ়ার েহু কেবনর আশ়া  ূর্ণ হবযবছ, পস গ়াবছ উঠব  
প বরবছ।  প ়াবত়াচ়ান েনু্ধবক  ়ার গ়াবছ এবন আনে কেব  পচবযকছ । পসই অ্স়াধয স়াধন 
হওয়ায এেং মুকির আনবে েুেবনই খুে খুকশ হবযকছ । 
 
 

স্ট িঃদ্রিঃ 
⮚ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যস্টে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  স্টনদের  ক্ত য  

Comment Box- এ পাঠাও। 

⮚ স্টনদের নাম, শ্রশ্রস্টি, স্ট ভাগ, ক্রস্টমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ নম্বর উদেখ্ 
করদ । 

⮚ আমরা সরাসস্টর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রনদ া। 

 
 


