
 

 

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাইসু্কল) 

মূলযায়ন - ১ 

শ্রশ্রস্টি - সপ্তম।       স্টিষয় - িাাংলা। 

নমুনা উত্তরপত্র। 

 

 

 ১) 

১.১) গ) ঢাক। 

১.২) ক) বৃষ্টি ষ্টবজ্ঞানী। 

১.৩)খ) লক্ষ্ণৌক্ষ্ে। 

১.৪)ঘ) েৎসম শব্দ। 

১.৫)খ) খষ্টিে শব্দ। 

১.৬)গ) কাজললো। 

১.৭)খ) ষ্টঢল। 

১.৮)খ) ইোলীয় ভাষার অন্তগগে। 

১.৯)ক) সন্তান। 

১.১০)ক) ঠাকুর। 

১.১১)গ) ষ্টমশ্র শক্ষ্ব্দর অন্তগগে। 

১.১২)খ) গগারু খ ুঁজক্ষ্ে। 

১ ১৩)গ) গুষ্টল। 

১.১৪)গ) গগাুঁ ফ গজাড়া। 

১.১৫)ক) খরক্ষ্গাশ ধরার। 

         

২) 

২.১) সারাবছর জক্ষ্লর অভাক্ষ্ব মক্ষ্জ যাওয়া নদী বষগার জক্ষ্ল পষ্টরপূর্গ হক্ষ্য় দুই েীর ভাষ্টসক্ষ্য় গদয়।োর জলপূর্গ রূপ গযন 

োর ষ্টবক্ষ্রাহী সত্তার পষ্টরচায়ক। 

 



 

 

২.২) গযসব মান ষ সৎ কমগ ও পরার্গপরোর দ্বারা ভষ্টবষযৎ মান ক্ষ্ষর মক্ষ্ন শ্রদ্ধার ও ভাক্ষ্লাবাসার আসন লাভ কক্ষ্রন োুঁ রা 

কালক্ষ্ক জয় কক্ষ্রন। 

 ২.৩)ক্ষ্খাকন একষ্টদন আকাক্ষ্শ হাষ্টের মক্ষ্ো গদখক্ষ্ে একটি গমক্ষ্ঘর ছষ্টব আুঁকক্ষ্ে  বক্ষ্স আুঁকা গশক্ষ্ষ আকাশর ষ্টদক্ষ্ক 

োষ্টকক্ষ্য় গদক্ষ্খ হাষ্টে কুষ্টমক্ষ্র পষ্টরর্ে হক্ষ্য়ক্ষ্ছ। গখাকন গবকুব বক্ষ্ন গগল। 

 ২.৪) ষ্টবষ্টভন্ন সমক্ষ্য় ষ্টবক্ষ্দশ গর্ক্ষ্ক আগে শব্দ বাাংলাভাষায় গৃহীে হক্ষ্য়ক্ষ্ছ োক্ষ্ক ষ্টবক্ষ্দষ্টশ শব্দ বক্ষ্ল। গযমন - 

ফসল,চাকষ্টর, ডাক্তার, ষ্টরকশা ইেযাষ্টদ। 

২.৫)'গপেযয়' শব্দটি - অধগ েৎসম বা ভগ্ন েৎসম শব্দ। 

২.৬) ষ্টপল্লৈ––ষ্টপষ্টৈক (সাংসৃ্কে) –  ষ্টপল অ (প্রাকৃে)–ষ্টপক্ষ্ল (বাাংলা) - একটি রূপান্তষ্টরে েদ্ভব শব্দ। 

২.৭) গরফ-এর পরবেী বযঞ্জক্ষ্নর ষ্টদ্বত্ব ঘক্ষ্ে না। োই সূয গয==স্+ঊ+র্+য+য্+অ।এখাক্ষ্ন 'য্'বযঞ্জক্ষ্নর ষ্টদ্বত্ব ঘক্ষ্েক্ষ্ছ। োই 

সূযগ বানাক্ষ্ন য (য ফলা) গনই। 

২.৮)ক্ষ্সানা-টিয়ার বাষ্টড়র গষ্টলর পর বক্ষ্ড়া রাস্তা, োরপর ষ্টগজগ া, োরপর গগারস্থান, গগারস্থাক্ষ্নর পর শুনশুষ্টনর মাঠ।। 

েরপর দূক্ষ্র কাষ্টলয়ার বন। 

২.৯)পরীক্ষ্দর রাষ্টনর গগালাষ্টপ ম খ,স ন্দর কাক্ষ্লা গচাখ,গসানাষ্টল চ ল ,রূক্ষ্পাষ্টল গপাশাক।রানীক্ষ্ক খ ব স ন্দর গদখক্ষ্ে। 

২.১০)সাং লোষ্টর গকক্ষ্েষ্টছল। োক্ষ্ে োকা উঠল ষ্টকনা ো গদখক্ষ্ে ও গহাক্ষ্েক্ষ্লর ষ্টজষ্টনস পত্র ষ্টকনক্ষ্ে সপ্তাক্ষ্হ ষ্টেনবার 

শহক্ষ্র গযে। 

 

৩) 

৩.১)  

●প্রখযাে কর্া সাষ্টহষ্টেযক, কষ্টব স নীল গক্ষ্গাপাধযাক্ষ্য়র গলখা "ক্ষ্মঘ গচার" গক্ষ্ে (মূলগ্রন্হ - স নীল রচনা সমগ্র) 

আবহাওয়া ষ্টবজ্ঞানী কারপক্ষ্ভর কনযা গক্ষ্বষক অসীমার পৃষ্টর্বীক্ষ্ক রক্ষা করার অসাধয সাধক্ষ্নর উক্ষ্ৈখ আক্ষ্ছ। 

                                                          ● ষ্টবখযাে বৃষ্টি ষ্টবজ্ঞানী প রন্দর গচৌধ রী োুঁ র অষ্টভনব আষ্টবষ্কার অযালয় বক্ষ্লর দ্বারা 

গলক গশ্রভাক্ষ্রর ষ্টবপ ল জলরাষ্টশ অষ্টেঅে সমক্ষ্য়র মক্ষ্ধয বাক্ষ্ে পষ্টরর্ে কক্ষ্র ষ্টবশালাকার গমঘ তেষ্টরর পষ্টরকেনা 

কক্ষ্রষ্টছক্ষ্লন। গসইমক্ষ্ো অসীমাক্ষ্ক ষ্টনক্ষ্য় রক্ষ্কে চক্ষ্ড় আলাস্কায় উপষ্টস্থে হক্ষ্লন, ষ্টকন্তু পৃষ্টর্বীর আসন্ন ষ্টবপদ অন ভব কক্ষ্র  

অসীমা রক্ষ্কক্ষ্ের কষ্টিউোক্ষ্র আক্ষ্গ গর্ক্ষ্ক গপ্রাগ্রাম কক্ষ্র গরক্ষ্খ রক্ষ্কেটিক্ষ্ক বায় মণ্ডক্ষ্লর অক্ষ্নক ওপর স্তক্ষ্র  , ষ্টনক্ষ্য় 

যায় যাক্ষ্ে অযালয় বলটি জক্ষ্লর গছাুঁ য়া না পায় এবাং উত্তপ্ত না হক্ষ্য় জলক্ষ্ক বাক্ষ্ে পষ্টরর্ে করক্ষ্ে না পাক্ষ্র। গস বলটিক্ষ্ক 

সক্ষ্কক্ষ্ের মক্ষ্ধয ষ্টদক্ষ্য় মহাশূক্ষ্নয গফক্ষ্ল ষ্টদক্ষ্য়ষ্টছল। 

৩.২) 

● ষ্টবখযাে সাষ্টহষ্টেযক বনফ ল (বলাইচাুঁ দ ম ক্ষ্খাপাধযায়) রষ্টচে "ক্ষ্খাকক্ষ্নর প্রর্ম ছষ্টব" (মূলগ্রন্থ বনফ ল রচনাবষ্টল) গক্ষ্ে  

গচাখ বন্ধ কক্ষ্র কেনায় গদখা অন্ধকার গক খাোয় কাক্ষ্লা রাং এ আুঁকাটি গখাকক্ষ্নর প্রর্ম ছষ্টব। 



 

 

                                                     ●গখাকন প্রকৃষ্টে ও চারপাক্ষ্শ যা গদক্ষ্খক্ষ্ছ োই খাোয় এুঁক্ষ্কক্ষ্ছ।    ো নকল করা 

ছষ্টব ষ্টনক্ষ্জর সৃষ্টি নয়।বাবার ষ্টচত্রকর বন্ধ র উপক্ষ্দশ মক্ষ্ো গচাখ বন্ধ কক্ষ্র কেনায় গদখা ষ্টবষয়টি যষ্টদও ো গকবল 

অন্ধকার, খাোয় কাক্ষ্লা রাং এ এুঁক্ষ্ক গফক্ষ্ল ধীক্ষ্র ধীক্ষ্র োর মক্ষ্ধয অবয়ব খ ুঁক্ষ্জ পায়। ষ্টনক্ষ্জর মন গর্ক্ষ্ক সৃি ছষ্টবটি োই 

োর প্রর্ম ছষ্টব। 

৩.৩) 

● অ.কৃ.ব নাক্ষ্ম ষ্টবখযাে গকৌে কপ্রধান কর্াসাষ্টহষ্টেযক অষ্টজেকৃষ্ণ বস র গলখা "জাদু কাষ্টহষ্টন" গক্ষ্ে গলখক যখন ঢাকা 

কষ্টলষ্টজক্ষ্য়ে স্ক ক্ষ্ল পড়ক্ষ্েন েখন চাুঁ দ ষ্টময়া নাক্ষ্ম এক জাদুকর এক্ষ্সষ্টছক্ষ্লন জাদু গদখাক্ষ্ে। অনযানয গখলার সক্ষ্গ র্ষ্টল 

গর্ক্ষ্ক োকা তেষ্টরর গখলা ষ্টছল। ষ্টকন্তু বাস্তক্ষ্ব োুঁ র আষ্টর্গক অবস্থা গবশ খারাপ ষ্টছল। মাত্র দশ োকা পাষ্টরশ্রষ্টমক্ষ্ক ষ্টেষ্টন খ ব 

খ ষ্টশ ষ্টছক্ষ্লন।  ষ্টেষ্টন গকন জাদুর োকা গ্রহর্ কক্ষ্রন না ছাত্রক্ষ্দর এই প্রক্ষ্ের উত্তক্ষ্র ষ্টেষ্টন বক্ষ্লষ্টছক্ষ্লন গয জাদুক্ষ্ে তেষ্টর 

োকা হাওয়ায় ষ্টমক্ষ্শ যায়, বাস্তক্ষ্ব ো বযবহার করা উষ্টচে নয়। 

৩.৪) 

● প্রখযাে কষ্টব কাষ্টমনী রাক্ষ্য়র গলখা "সৃ্মষ্টেষ্টচহ্ন"(মূলগ্রন্থ - ষ্টনমগালয)কষ্টবোয় সাম্রাজযবাদী শাসকক্ষ্গাষ্ঠী যারা ক্ষমো ও 

অক্ষ্র্গর প্রাচ ক্ষ্যগ বৃহৎ প্রাসাদ, ষ্টবষ্টভন্ন স্থাপেয তেষ্টরর মাধযক্ষ্ম ষ্টনক্ষ্জক্ষ্দর নাম ভষ্টবষযৎ কাক্ষ্ল ষ্টচরস্থায়ী করার বাসনা গপাষর্ 

কক্ষ্রন ,োক্ষ্দর নাম কালক্ষ্রাক্ষ্ে গভক্ষ্স যাবার কর্া বক্ষ্লক্ষ্ছন। 

                                                             ●ইষ্টেহাস গসইসব মান ষক্ষ্ক মক্ষ্ন রাক্ষ্খ যাুঁ রা গদশ ও দক্ষ্শর জনয ষ্টনক্ষ্জর জীবন 

উৎসগগ কক্ষ্রন। পরার্গপরো যাুঁ ক্ষ্দর জীবক্ষ্নর ব্রে, ষ্টকন্তু অর্গক্ষ্গৌরব ও ক্ষমোর গজাক্ষ্র সাম্রাজযবাদী শাসকক্ষ্গাষ্ঠী ষ্টনক্ষ্জর 

অষ্টস্তত্ব ষ্টচরস্থায়ী করার বাসনায় বক্ষ্ড়া বক্ষ্ড়া স্থাপেয তেষ্টর কক্ষ্রন, ষ্টকন্তু কাক্ষ্লর ষ্টনয়ক্ষ্ম ো ধ্বাংসসূ্তক্ষ্প পষ্টরর্ে হয়। 

োুঁ ক্ষ্দর কীষ্টেগ  কাক্ষ্লর গক্ষ্ভগ  ষ্টবলীন হক্ষ্য় যায়। কারর্ োুঁ রা মান ক্ষ্ষর জনয কাজ কক্ষ্রন ষ্টন ।আত্মসবগস্বো োুঁ ক্ষ্দর ষ্টবল ষ্টপ্তর 

কারর্। 

৩.৫)  

●ষ্টকক্ষ্শার কষ্টব স কান্ত ভট্টাচাক্ষ্যগর গলখা " ষ্টচরষ্টদক্ষ্নর'( মূলগ্রন্থ - ঘ মক্ষ্নই)কষ্টবোয়  দুষ্টভগ ক্ষ্ক্ষর ধ্বাংসলীলা অষ্টেক্রম কক্ষ্র 

আবার স্বাভাষ্টবক জীবনযাত্রায় ষ্টফক্ষ্র আসার সদর্গক বােগ া প্রকাষ্টশে। 

                                                   ●গ্রাম বাাংলার মান ষ দুষ্টভগ ক্ষ্ক্ষর ষ্টবভীষ্টষকাময় সৃ্মষ্টে ম ক্ষ্ছ নে ন উদযম চাক্ষ্ষর 

কাক্ষ্জ মন গদক্ষ্ব । চাষীর উদয় অস্ত পষ্টরশ্রক্ষ্ম দুষ্টভগ ক্ষ কবষ্টলে বাাংলার জষ্টম আবার গসানষ্টল ধাক্ষ্ন ভক্ষ্র উঠক্ষ্ব। গ্রাম 

বাাংলার মান ষ আবার নে ন জীবন ষ্টফক্ষ্র পাক্ষ্ব, কষ্টব এই আশা কক্ষ্রন।'স বর্গ য গ আসক্ষ্ব, অর্গাৎ বাাংলাক্ষ্দশ আবার 

শসযশযামলা হক্ষ্য় উঠক্ষ্ব।  ষ্টনরাশার অন্ধকার ম ক্ষ্ছ আক্ষ্লায় পূর্গ ষ্টদন আসক্ষ্ব। 

                             

                           


