
 

 

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাই সু্কল) 

মূলযায়ন - ১ 

শ্রশ্রস্টি - ষষ্ঠ। স্টিষয় - িাাংলা। 

নমুনা উত্তরপত্র 

 

 

১) 

 ১.১) খ) সজনেখালি। 

 ১.২)গ) বীজগলিত খাতা। 

  ১.৩)ঘ) ঘানসর পাতার েীনে। 

  ১.৪)ক) জজাড়বাাঁ ধা সালধত শব্দ।     

  ১.৫)ঘ) জে কুশ তুিনত পানর। 

  ১.৬)ক) ভগ্াাংলশক সাংখযা শব্দ। 

  ১.৭)ক) অধঃ+মুখ। 

  ১.৮)গ) শল্ক। 

  ১.৯)ক) জমৌলিক শব্দ। 

  ১.১০)ঘ) দ্বীপ। 

  ১.১১)গ) ভ্রাতুষু্পত্রী। 

  ১.১২)খ)অলভমেুযর পুত্র। 

  ১.১৩)ক) জেবী গঙ্গার পুত্র। 

  ১.১৪)গ) মহলষি অলগ্নবনশর কানে। 

  ১.১৫) গ) োরে। 

  

 

২) 

 ২.১) লখনের জ্বািায় বাঘোো েেীর পানড় কাাঁ কড়ার গনতি  থাবা লেনয় কাাঁ কড়া লশকার করনত জগনি কাাঁ কড়া োাঁ ড়া লেনয় 

তারপানয় লেমনে ধরনি েন্ত্রিা য় জস জজানর জেঁনে উঠি।                 



 

 

২.২) কমিস্থি জথনক অবসর জপনিই আবার ঘাসফলড়াং এর কানে লফনর আসনবে,এমে কথা ঘাসফলড়াংনক লেনয়লেনিে 

কলব। 

২.৩)আলমষাশী প্রালিরা সহনজ কাউনক লবশ্বাস কনরো। খাবার সমনয় কানরার সনঙ্গ ভাব কনরো তারা। 

২.৪) সাংখযা োমবােক শব্দনক সাংখযা বােক শব্দ বনি। জেমে - েশ, পঞ্চাশ। 

২.৫) জিে শব্দটি একটি সাংকুলেত জেৌলগক শনব্দর উোহরি। জিনের বুযৎপলিগত অথি - ো জিোে করনত পানর। এর 

প্রেলিত অথি - জমঘ। 

২.৬)লেলত - লেতয/ েীলত - আেশি। শশাঙ্ক - েন্দ্র /সশঙ্ক - ভয়াতি । 

২.৭) √দৃশ+অক=েশিক। (√দৃশ - ধাতু । অক - শব্দাাংশ) 

২.৮)একিবয ডােহানতর বুনড়াআঙুিটি জকনে গুরুেলিিা লেনয়লেনিে। 

২.৯)ইন্দ্রপ্রনস্থ প্রাসাে লেমিানির জেয মলিময় মমোক পবিত জথনক  প্রেুর মলিরত্ন,স্ফটিক , ভীনমর জেয গো,অজুি নের 

জেয জেবেি োমক শঙ্খ সাংগ্রহ করনিে ময়োেব। 

২.১০)েুলধলিনরর রাজসূয় েজ্ঞ সভায় শ্রীকৃষ্ণ সুেশিে েনের দ্বারা লশশুপানির মস্তক জেেে কনর বধ করনিে। 

 

৩) 

৩.১) 

 ●প্রখযাত সালহলতযক সুলবেয় রায়নেৌধুরীর জিখা "পশুপালখর ভাষা" প্রবনে (মূিগ্রন্থ - সুলবেয় রায়নেৌধুরী রেো সমগ্র) 

লরউনবে কযাস্টযাাং সানহনবর উল্লেখ আনে।লতলে প্রালিতত্বলবে। 

                                          ●কযাস্টযাাং সানহব পশুনের ভাষা জােনতে। তাই লহাংস্র পশুরা েখে তাাঁ নক জলড়নয় 

ধনরনে,তখে তানের লেজস্ব ভাষা প্রনয়াগ কনর লতলে জে তানের বেু তা বুলিনয় অনেকবার প্রানি রিা জপনয়নেে। 

৩.২) 

●সালহলতযক অনজয় রানয়র জিখা"হাবুর লবপে"গনে (মূিগ্রন্থ - অনজয় রায় রেো সমগ্র)হাবুর ক্লানস োাঁ লড়নয় লেনজর 

অলভজ্ঞতা ও কেো শলির ওপর লেভি র কনর জমৌলিক রেো পাঠ শুনে লশিক সুধীরবাবু লবলিত হনয়লেনিে। হাবুর 

সালহতয প্রলতভা তাাঁ নক েমৎকৃত কনরলেি। রেো পানঠ মূিলবষয় ও তার লবলভন্ন পেিায়গুলি পারম্পেি বজায় জরনখ 

আকষিিীয় ভানব একোো বনি োওয়া সহজ কাজ েয়।হাবুর মনধয এই লবনশষ প্রলতভার প্রকাশ সুধীরবাবুনক লবলিত 

কনর। 

                                     ●তাাঁ র ইচ্ছা কনর হাবুর লপঠ োপনড় সাবালস জাোনত। 

 

৩.৩)  

●প্রখযাত সালহলতযক ও রূপকথার সাংকিক েলিিারঞ্জে লমত্র মজুমোনরর জিখা "আশীবিাে" গনে বিা সূেি। 



 

 

                                                                   প্রেন্ড বৃলিনত বাসা ডুনব োওয়ায় এক  অসহায় লপাঁপনড় এক ঘাসপাতার েীনে 

আশ্রয় লেনয়লেি। লকন্তু প্রবি বৃলিধারায় মানি মানি জনি ডুনব োলচ্ছি। ভীষি ভয় জপনয় জস  লেনজর জীবনের প্রলত 

হীেমেযতায়  ভুগনি তানক সাহস েুলগনয় সূেি একথা বনি। প্রাকৃলতক দুনেিাগ এক সময় জশষ হনয় োনব। বষিার জশনষ 

আবার শরৎ আসনব।জি েনি োনব।সূনেির আনিায় প্রকৃলত উজ্জ্বি হনয় উঠনব। 

৩.৪)  

●লবশ্বকলব রবীন্দ্রোথ ঠাকুর রলেত "ধরাতি" কলবতায় (মূিগ্রন্থ - মেতালি)কলব কেোর জেৌকা োত্রায় প্রকৃলতর দৃশয 

জেনখনেে এবাং পৃলথবীর সনঙ্গ মনের একাত্মতা অেুভব কনরনেে। 

                                                   ●েেী বনি জেৌকায় ভ্রমনের সময় কলব অেুভব কনরনেে জে পৃলথবীনত সবলকেু 

িিস্থায়ী।েেীর কুনি কুনি সবুজ প্রকৃলত জেখা োয়। এই ধরিীনত অেস্থায়ী জীবজগত জেে ভানিাবাসায় জলড়নয় 

থানক।তীর জথনক দুঃখ সুখ দুই ভাইনবানে কলবর  লেনক করুি েয়নে তালকনয় থানক,অথিাৎ জীবে সুখ -দুঃনখর লমিনে 

গঠিত।েেীর পানড় গানে জঘরা গ্রাম গুলি জেে মায়াভরা শালির েীড়। 

৩.৫) প্রখযাত কলব অরুি লমনত্রর জিখা "ঘাসফলড়াং"(মূিগ্রন্থ - অরুি লমত্র কলবতা সাংকিে) কলবতায় কলব শহনরর 

অলধবাসী। কমি উপিনিয শহনর বযস্ত,োলন্ত্রক জীবে োপে কনরে। েুটিনত বালড়নত লগনয় প্রকৃলতর প্রাঙ্গনি এক ঘাসফলড়াং 

এর সনঙ্গ তাাঁ র পলরেয় হয়। ঘাসফলড়াংটি তার েতুে  বেুনক সবুজ মাথা োলড়নয় অনেক জখিা জেখায়।তানের মনধয বেূত্ব 

গনড় ওনঠ। সময় জশনষ কলব কমিনিনত্র লফনর আনসে, লকন্তু তাাঁ র মে প্রকৃলতময়। এক ভানিািাগার আনবশ তাাঁ নক 

আলবি কনর রানখ।বেুর জেয তাাঁ র মে জকমে কনর। লতলে ঘাসফলড়াং এর কানে লফনর জেনত প্রলতজ্ঞাবদ্ধ। 

 


