
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি 

                         শ্রেণি-‘চতুর্থ              

                           ণিষয় :- ইণতহাস  

একক :দেদে ণিদেদে জ্ঞানী গুিী মনীষীদের কর্া  

(প্রর্ম  শ্রর্দক শ্রেষ পর্থন্ত পড়া ) 

 

 

1)ধর্মের গ াোঁ ড়ামম বলর্ে কী গবার্ া?  

উঃ 68পাো  

2)মানুষ গকন গেব-গেবীর পুর্ া করে?  

উঃ 68পাো  

3)মবমিন্ন গের্ের জ্ঞানী মানুর্ষরা  সাধারণ মানুষর্ের  

 উপর্েে মের্েমির্লন গকন? 

উঃ 69পাো 

4) জরাথুষ্ট্র কে ছিলেন? ছিছন  েী বলেছিলেন? 

উ:- পারস্য কেলের এে পছিি। ছিছন  বেলিন- মানুলের োজ হে  েত্রুলে বনু্ধ 

েরা, ন্যালের প্রছিষ্ঠা েরা, েো মাো অনুেীেন  েরা আর অজ্ঞিালে দূর েরা। 

 

5)"জ্ঞানই পুণ্য"--- েথাটি কে বলেছিলেন? ছিছন  কোন  কেলে জলে ছিলেন? 

উ:- সলেটিস। ছিছন  ছিস কেলের মানুে  ছিলেন। 

 

6) ছিন কেলের জ্ঞানী মানুে  কে ছিলেন? 

উ:-ছিন কেলের জ্ঞানী মানুে ছিলেন  েনফুছসোস। 

 

7) "ছজন" েথাটির অথথ েী? 

উ:- সংসৃ্কলি "ছজন" েথাটির অথথ জেী। 

 



 

 

8) "ছজন" োলের বো হে? 

উ:- কে মানুে  আসছি, আোঙ্খা, কোধ,অহংোর, কোভ এইসব আলবগগুছেলে 

জে েলর জ্ঞান  োভ েলরন,িালেই "ছজন" বো হে। 

 

9) িীথথঙ্কর োলের বলে? 

উ:-জজন ধলমথর প্রিারেগণ িীথথঙ্কর নালম পছরছিি। 

 

10) মহাবীর কে ছিলেন? 

উ:- জজন ধলমথর ২৪িম িীথথঙ্কর। 

 

11)মহাবীর সাধারণ মানুেলের েী উপলেে ছেলিন? 

উ:- মহাবীলরর উপলেে ছিে -" ছহংসা না  েরা, সি য েথা বো, সরে জীবন োপন, 

আর সম্পছিলি কোভ না েরা।" 

 

12) আমালের  কেলের কোন কোন রালজ য আজও  মানুে জজনধমথ কমলন িলেন? 

উ:- আমালের  কেলের রাজস্থান ও গুজরাট রালজ য আজও মানুে জজন ধমথ কমলন 

িলেন। 

13) জজনলের ধমথিন্থ দুটির নাম কেল া। 

 

উ:-জজন ধলমথর ধমথিন্থ দুটির নাম অঙ্গ ও উপাঙ্গ। 

 

14) িে পূরণ। 

মনীেীর-ধমথ-ধমথিন্থ- ধমথমি 

নাম                           অবেম্বী 

 

বুদ্ধলেব-লবৌদ্ধ-ছিছপটে-লবৌদ্ধ 



 

 

 

ছজশুছিষ্ট-ছিষ্ট-বাইলবে-ছিষ্টান 

 

হজরি-ইসোম-লোরাণ-মুসে 

মহম্মে                            মান 

 

গুরু-    ছে -  িন্থসালহব-ছে  

নানে 

 

শ্রীজিিন্য-জবষ্ণব-***  -- জবষ্ণব 

   

15) ছসদ্ধালথথর নাম ে ন বুদ্ধলেব হলেছিে? 

উ:- গৃহি যাগ েরার পর ছসদ্ধাথথ ঘুরলি  ঘুরলি গোে এলস কপৌৌঁিন,এবং কস ালন 

এেটি অশ্বত্থ গালির িোে (লেটি কবাছধ বৃক্ষ নালম পছরছিি ) গভীর ধ্যালন মগ্ন হন 

এবং জ্ঞান বা কবাছধ োভ েলরন। এই কবাধ বা কবাছধ কথলেই  িার  নাম হে বুদ্ধলেব। 

 

16) মহাপুরেলের বাণী:- 

 

ে) "অি যািরী োসে ছহংস্র বালঘর কিলেও  ভেঙ্কর "-  

উ:- েনফুছসোস  

 

 ) "োেী,ছিষ্ট, আল্লা সবই এে"- 

 উ:- রামেৃষ্ণ। 

 

গ) "মছির, মসছজে িীলথথ ভগবান  কনই"- 

উ:- েবীর  



 

 

 

ঘ) "মুছি,লমথর,অজ্ঞান,মূ থ 

েছরদ্র সব ভারিবাসী আমার  ভাই"- উ:- স্মামী ছবলবোনি। 

 

 

* *বই ভালোভালব  ছরছ ং পড়লব। 

ণি:দ্র:  

➢ :ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদে বুঝদে সমসযা হয়, েদব দিদের বক্তবয  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ দিদের িাম, শ্রেদি, দবভাগ, ক্রদমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদব। 

➢ আমরা সরাসদর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদবা। 
 


