
 

 

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট( হাই সু্কল) 

স্টনজে পজ া। স্টিষয় - িাাংলা। 

শ্রশ্রস্টি – ষষ্ঠ । 

 

• পাজযের নাম - সেনাপতি শংকর।  
• রচস্টয়তা - শযামল গঙ্গাপাধ্যায়। 
• উৎস - সেনাপতি শংকর গ্রন্থ। 

 

• শব্দছক 

 

 

 

 

 

 

 

 
নমুনা প্রশ্ন - উত্তর :-(২০ শজব্দ) 
 

১.১) আকন্দবাতি অঞ্চঙ্লর আবহাওয়া সকমন? 
উ:-)আকন্দবাতি অঞ্চঙ্লর পাাঁচ-োি মাইঙ্লর মঙ্ধ্য বঙ্গাপোগর।িাই বািাঙ্ে 
েবেময় তিঙ্ে েঙ্লর ঝাপটা।পাগলা বািাঙ্ে োগঙ্রর সেউঙ্য়র গাঁঙ্িা উঙ্ি আঙ্ে। 
 
১.২) তবিীষণ মাষ্টার মশাই কী কারঙ্ণ শংকঙ্রর ওপর সরঙ্গ সগঙ্লন? 
উ:-) প্রকৃতি তবজ্ঞাঙ্নর ক্লাঙ্ে পিা না শুঙ্ন শংকর োনলা তিঙ্য় বাইঙ্র প্রকৃতি 
সিখতিল। 

     

শব্দ অর্থ পদ িোকরিগত পস্টরচয় 
ঘাবঙ্ি        হিবুতি             তব                সবকুব             

আনমনা     অনযমনস্ক        তবণ।        উিােীন 

গবব             অহংকার      তব     গতববি(বিণ)        
িতিঘতি    দ্রুি          তবণ।                         েত্বর 

িন্ময়       একমনা        তবণ       মঙ্নাঙ্ াগী            

চওিা।        প্রশস্ত।            তবণ।           েরু(তবপ) 



 

 

১.৩) অঙ্পরা কী? 

উ:-) নাচ- গান - েংলাপ তবতশষ্ট তশল্প আতগক সক অঙ্পরা বঙ্ল। 
 
২) ৬০ শজব্দ প্রশ্ন - উত্তর :- 

 ২.১) "ঙ্ে িার স্বঙ্ের কথা আর কাউঙ্ক কখন ও বলঙ্বনা" - কার কথা বলা 
হঙ্য়ঙ্ি?সে কী কী স্বে সিঙ্খ?সকন সে স্বঙ্ের কথা কাউঙ্ক বলঙ্বনা? 

             ১+১+১                                             

উ:-)● প্রখযাি কথা োতহতিযক শযামল গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র সলখা "ঙ্েনাপতি শংকর" 
গঙ্ল্প আকন্দবাতি সু্কঙ্লর পঞ্চম সেতণর িাত্র শংকর সেনাপতির কথা বলা হঙ্য়ঙ্ি। 

           "●শংকর কল্পনাপ্রবণ।ঙ্ে রাঙ্ি স্বে সিঙ্খ সে স ন পাতখ হঙ্য় 
আকাঙ্শ উিঙ্ি। িঙ্ব বািাে স ন েল।োাঁিার কাটার মঙ্িা হাি পা িতিঙ্য় 
বািাে সকঙ্ট অঙ্নক  উাঁচুঙ্ি শঙ্খতচঙ্লর মঙ্িা উঙ্ি  াঙ্ে। আবার সে  স্বঙ্ে সিঙ্খ 
বািাঙ্ের রং নীল, বাতিঘর খঙ্য়তর রং এর, ধ্াক্কা সখঙ্লও বযথা লাঙ্গ না। 

            ●শংকঙ্রর ক্লাঙ্ের বনু্ধরা িার স্বঙ্ে'র কথা শুঙ্ন িাঙ্ক বযগ 
কঙ্র।িার 'সপট গরম' বঙ্ল পতরহাে কঙ্র।িাই মঙ্নর িুুঃঙ্খ সে িার স্বঙ্ের কথা 
কাউঙ্ক বলঙ্ব না তির কঙ্র। 

৩) ১৫০ শজব্দ উত্তর : -   

৩.১) "শংকঙ্রর বকুটা গঙ্বব ফুঙ্ল উঠল" - কার কথা শুঙ্ন শংকঙ্রর বুক গঙ্বব 
ফুঙ্ল উঠল? তিতন শংকরঙ্ক কী বঙ্লতিঙ্লন?সকন িার গবব হঙ্লা?  
         ১+১+১. 
উ :-) প্রখযাি কথাোতহতিযক শযামল গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র সলখা 'সেনাপতি শংকর' 
গঙ্ল্প(মূলগ্রন্থ - সেনাপতি শংকর গ্রন্থ) প্রকৃতি তবজ্ঞাঙ্নর তশক্ষক তবিীষণ িাঙ্শর 
কথা শুঙ্ন শংকঙ্রর বকু গঙ্বব ফুঙ্ল উঠল। 
          ●তবিীষণ মাষ্টার মশাই িাত্রঙ্ির প্রকৃতিঙ্ক িাঙ্লা কঙ্র প বঙ্বক্ষণ 
করার উফঙ্িশ সিন।প্রকৃতির সমঘ,সরাি,নিী,আঙ্লা,বািাে,নি - েব প্রাণিঙ্র 
সিখঙ্ি বঙ্লঙ্িন েবাই সক,তবঙ্শষ কঙ্র শংকরঙ্ক কারণ সে প্রকৃতির মঙ্ধ্য থাকঙ্ি 
িাঙ্লাবাঙ্ে। 
          ●শংকর িার ক্লাঙ্ের অনযানয িাত্রঙ্ির সথঙ্ক একটু তিন্ন 
প্রকৃতির।ঙ্ে কল্পনাপ্রবণ।প্রকৃতির মঙ্ধ্যই থাঙ্ক।প্রতিতিন পাতখ হঙ্য় আকাঙ্শ উঙ্ি 
 াবার স্বে সিঙ্খ। ক্লাঙ্ে স্বঙ্ে সিখা তবরাট বঙ্িা পাতখঙ্ক এম ুপাতখ বঙ্ল েকঙ্লর 
উপহাঙ্ের পাত্র হয়।তকন্ত প্রকৃতি তবজ্ঞান পিাঙ্ি তগঙ্য় পাতখ েম্বঙ্ন্ধ তবতিন্ন িথয 



 

 

তিতেঙ্লন মাষ্টার মশাই।শংকরঙ্ক প্রকৃতির োতন্নঙ্ধ্য থাকার েঙ্নয ও প্রকৃতিঙ্ক 
িাঙ্লাবাোর েনয তবঙ্শষ প্রশংো কঙ্রন।িাই শংকঙ্রর বুক গঙ্বব ফুঙ্ল ওঠ। 
       
স্টনজে কজরা : - 
 
১) অস্টতসাংস্টিপ্ত প্রশ্ন : - (২০ শব্দ) 
১.১) আকন্দবাতি সু্কঙ্ল সকান্ সকান্ অঞ্চঙ্লর সিঙ্লঙ্মঙ্য়রা পিঙ্ি আঙ্ে? 
১.২) এমু পাতখ সকমন সিখঙ্ি? 
১.৩) কীিাঙ্ব মাঙ্ঠ বা বাগাঙ্ন পাতখ সিখঙ্ি  াওয়া উতচি? 
         
২) সাংস্টিপ্ত প্রশ্ন : - (৬০ শব্দ) 
২.১) আকন্দবাতি সু্কঙ্লর বনবনা িাও।প্রকৃতি তবজ্ঞাঙ্নর ক্লাে চলাকালীন শংকর কী 
    করতিল?             ১+২ 
২.২) "এটা তক পঞ্চানন অঙ্পরা সপঙ্য়ি ?" - 'অঙ্পরা কী? বক্তা সকন অঙ্পরার 
    প্রেগ উঙ্েখ কঙ্রতিঙ্লন?       ১+২                                  
২.৩) "শংকর বুঝল, সকাথাও একটা বঙ্িা িুল হঙ্য়  াঙ্ে" - কী কারঙ্ণ 
     শংকঙ্রর এমন মঙ্ন হঙ্লা?              
৩) রচনাধমী প্রশ্ন : -(১৫০ শজব্দ) 

৩.১) "এই সখালাঙ্মলা পৃতথবীই েবঙ্চঙ্য় বঙ্িা বই" - বক্তা সক? সকন তিতন এই 
কথা বলঙ্লন?   ২+৫                                                   

 

স্টি.দ্র : - িাত্র িাত্রীঙ্ির সকাঙ্না েমেযা হঙ্ল তনতিবষ্ট প্রশ্ন,তনঙ্ের নাম, সেতণ, 
ক্রতমকেংখযা, সফান নম্বর মন্তবয সকাঙ্শ(comment Box)োনাও। 
আমরা স াগাঙ্ াগ কঙ্র সনঙ্বা। 

 
  

 

 


