
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট  
শ্রেণি- চতুর্থ  

ণিষয়- কস্টিতা “আস্টম সাগর পাস্টি দেবিা” 
প্রকৃস্টত-স্টিক্ষামূলক  

প্রবনাত্তরগুস্টল ভাবলা কবর পবিা ও অভযাস কবরা 
 
 
 

(Class Work খাতায় করবি) 

১। “দেবি দেবি দেয়াল গাাঁর্া ……………..স্টিবভে করি একাকার”- ভািার্থ  দলব া। 
   উ:/ কাজী নজরুল ইসলাবমর দল া “আস্টম সাগর পাস্টি দেবিা” কস্টিতা দর্বক উদৃ্ধত অংিটি 

দনওয়া হবয়বে।  

                এক দেবির সাবর্  আর এক দেবির ভাষা,ধমথ, রাষ্ট্রনীস্টত, কূটনীস্টত, কৃস্টি, সংসৃ্কস্টত 

ইতযাস্টে স্টনবয় িত্রুতার দে পস্টরবিি, তাবকই কস্টি স্টিস্টভন্ন দেবির মবধয দগাঁবর্ রা া দেয়াল িবল 

মবন কবরবেন। এই দেয়াল মানুবষর মবধয স্টিবভে-স্টিস্টিন্নতা গবি দতাবল ও সুসম্পকথ  িজায় 

রা বত দেয় না। 

                   িনযা  দেমন সি ভাস্টসবয় ধুবয় মবুে স্টনবয় োয় দতমস্টন কস্টি মানুবষর মবধয স্টিক্ষা, 
সংসৃ্কস্টত, মমত্রী, ভাবলািাসা ও িাাঁধভাঙা  আবিগ স্টেবয় সি দভোবভে েরূ করবত  চান। 

২৷”আমার দেবি র্াকবল সুধা………………আমার  দেবি দেবিা’- এর অর্থ কী? 

  উ:/ উৎস + সধুা কর্াটির অর্থ অমৃত।অমৃত  হল অস্টত মধুর জীিন রক্ষাকারী  ােয  িা পানীয়।  

কস্টি আমাবের  দেবির স্টিক্ষা-সংসৃ্কস্টত, স্টিল্প-সাস্টহতযবক এই সুধা িা অমৃবতর সাবর্  তুলনা  
কবরবেন।  এসি স্টতস্টন  অনয দেবি  েস্টিবয়  দেবিন  আর অনয দেবির সুধা  অর্থাৎ স্টিক্ষা-সংসৃ্কস্টত, 

স্টিল্প-সাস্টহতযবক স্টনবজর  দেবি এবন  দেিবক  সমৃদ্ধ করবিন। 

৩।‘েুুঃস্ট নী তুই, তাই দতা মা এ ে ু ঘুচবি আজ,” 

ক) কর্াটি দক,কাবক িবলবে? 

 উ:/উৎস+ কস্টি ভারতমাতা  অর্থাৎ দেিমাতাবক স্টনবজর  মা মবন কবর  উক্ত  কর্াটি িবলবেন। 
  )মা েুুঃস্ট নী দকন? 

   উ:/ ইংবরজরা েীঘথস্টেন  ভারতিবষথ িাসন ও দিাষণ  চাস্টলবয়স্টেল।তারা ভারতীয়বের ওপর 

অকর্য  অতযাচার করত।ইংবরজবের পরাধীনতার দর্বক দেিবক মুক্ত করবত দেিমাতার অগস্টণত  

সন্তান িহীে হন।ভারতমাতা দেবির মানুবষর েুুঃব  ও সন্তানবিাবক েুুঃস্ট নীহবয়স্টেবলন।  

৪/ “মা হবি রাজরাস্টন”-মা  স্টকভাবি  রাজরাস্টনর হবি? 

  উুঃ/রাজমাতা রাজকুমারবক সুসস্টিত  কবর েুবদ্ধ  পাঠান।দস েুদ্ধ জয় কবর মার্া উাঁচু কবর স্টিবর 

আবস। দতমস্টন  ভারতমাতা তাাঁর অগস্টণত  িীর সন্তানবক স্বাধীনতার েুবদ্ধ পাঠিবয়স্টেবলন।  

তারা েুদ্ধ জয় কবর, দেি স্বাধীন  কবর রাজকুমাবরর মবতা  স্টিবর  আসবি। দেিমাতার জনয  
তারা  স্টনবয়  আসবি লাল হজরত,পান্নাচুস্টন, মুক্তামালার সমতুলয  জ্ঞান, স্টিক্ষা,  স্বাধীনতা। এই 

সি সম্পে স্টনবয় দেিমাতাবক রাজরাস্টন হবিন।  
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।। ণিবে কবরা  ।। 

(Home Work খাতায় করবি) 
১।“ঢাকবি মা এ লাজ” 

   ক) কস্টি মাবয়র  দকান লিা  ঢাকবিন? 

     )কীভাবি  স্টতস্টন  মাবয়র লিা  ঢাকবিন? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ণিিঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীবের পাঠ যণে িুঝবত সমসযা হয়, তবি ণিবের িক্তিয  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ ণিবের িাম, শ্রেণি, ণিভাগ, ক্রণমক সংখযা ও শ্রযাগাবযাগ িম্বর উবেখ 
করবি। 

➢ আমরা সরাসণর শ্রতামাবের সাবে শ্রযাগাবযাগ কবর শ্রিবিা। 
 


