
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রশ্রস্টি- প্রথম 

স্টিষয়- িাাংলা 

 
আলি সাহেহের কথা 

লিহদে শােলি : গল্পটি ভাহিা কহর পড়হে । 

ম- ফলা য াগে শব্দ গুগলার বানান পগ া । 

          এককথায় / পূর্েোহকে উত্তর দাও : 

১. অম্লানবাবু য াথা যথগ  হঠাৎ বাড়  ড়ফগর এগলন? 

উ:  ৃষ্ণনের  

২. সবাই ড়বস্মগে হতবা  হগলা য ন? 

উ. অম্লানবাবু হঠাৎ বাড়  ড়ফগর আসাে সবাই ড়বস্মগে হতবা  হগলা । 

৩. অম্লানবাবুর সাগথ য  এগলন? (ড়নগে যলগ া)  

৪. ড়তড়ন য াথাে থাগ ন? (ড়নগে যলগ া) 

৫. য  অম্লানবাবুর অড়ত পড়রড়িত? (ড়নগে যলগ া) 

৬. অম্লানবাবুর সাগথ আড়ল সাগহগবর সম্প ক  য মন? 

উ. আড়ল সাগহব অম্লানবাবুর অড়ত পড়রড়িত, প্রাে আত্মীগের মগতা । 

অম্লানবাবু তাাঁ গ   ুব সম্মান  গরন । 

৭.  ারা আে  ুড়শগত আত্মহারা? 



 

 

উ. অম্লানবাবু ও আড়ল সাগহব আে  ুড়শগত আত্মহারা । 

৮. আড়ল সাগহগবর পুগরা নাম  ী? 

উ. মহম্মদ আড়ল । 

৯.  াশ্মীগরর অগন   থা য  যশানাগলন? (ড়নগে যলগ া) 

১০. য াথাে পদ্মফুল ড়ব যাত? (ড়নগে যলগ া) 

১১.  ারা ড়বড়স্মত হগলা ? য ন? 

উ. যসৌময ও সু নযা ড়বড়স্মত হগলা  ারণ তারা যেগবড়িল অম্লানবাবু তাগদর 

 থা েুগল যেগিন। 

১২.  ারা সমু্মগ  এগস দাাঁ  াগলা? (ড়নগে যলগ া) 

১৩. যসৌময সু নযার  থা  ার স্মরণ ড়িল? ( ড়নগে যলগ া)  

১৪. অম্লানবাবু  ড়দগনর েনয য াথাে  াগবন? ( ড়নগে যলগ া)  

১৫. অম্লানবাবু য াথা যথগ  ড়ফগর এগস   যসৌময সু নযার ড়পতা মাতাগ  

 ুাঁেগবন বগলড়িগলন? (ড়নগে যলগ া)  

১৬. সবাই তন্মে হগে  ার  থা শুনগলা? (ড়নগে যলগ া)  

 

❖ েই থথহক শব্দাথে ও লেপরীত শব্দ পড়হে । 

োকেরচিা কহরা: (নমুনা) 

আত্মীয় = আত্মীেগদর সাগথ োগলা বযবহার  রগত হে।  

       োলড়র কাজ:  

       ক) বা যরিনা  গরা: পদ্মফুল,  াশ্মীর  



 

 

       খ)  শূনযস্থান পূরণ  রা :  

          i) তাই যদগ  সবাই  _____ হতবা  । 

          ii) যসৌময ও সু নযা _____ সম্মত হল । 

 

❖ লিহজ থিহখা – Home work খাতায় করহে । 

 

    ব িঃদ্রিঃ 
➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা 
হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা 
ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 


