
 
 

                শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনিষ্টিষ্টিউি  

 শ্রশ্রনি -প্রথম 

 নিষয় িাাংলা 

                       কনিতা -িড়াই     কনি  -সুকুমার  রায় 

 

[ নির্দেশািনল  কনিতাষ্টি  কনির  িাম  সহ  মুখস্থ কর্রা ।  (পষৃ্ঠা৫২ , ৫৩) 

এককথায় / পূি েিার্কে  উত্তর  দাও :- 

১ )  “ বড়াই”  কথাটির  অথ থ  কী ?  

উ:-  বড়াই  কথার অথ থ  অহঙ্কার  অথ থাৎ  নিজের  ককাজিা গুণজক  কেরা  মজি  কজর োনহর  করা  বা                            

েকজের  কাজে  বজে  কবড়াজিাজক  বজে বড়াই । 

২)-  কনব  েকুুমার রাজের  কেখা দুটি  নবখযাত  কনবতার  বইজের  িাম কেজখা । 

 উ :-  আজবাে তাজবাে    ,  হ -য-ব-র-ে। 

৩) বযাঙ  ককাথাে  বাো  কবেঁজেনেে ? 

উ :- বযাঙ  গাজের  কগাড়াে  গজতথ  বাো  কবেঁজেনেে। 

৪)  মজির  েজুখ  গাে ফুনেজে গাি  করনেে কক  ?     [ নিজে কজরা ] 

৫)  হানতটি  কার  নেে ?                                           [  নিজেকজরা  ] 

৬)  বযাঙ  ভে   কেজেনেে  ককি ? 

উ:-  রাোর  নবশাে  আকাজরর   হানতজক নেজে  োেঁকেমক  েূণ থ  বোর  আেি অথ থাৎ হাওদা  নিজে  কহজে  

দুজে  এনগজে    আেজত   কদজখ  বযাঙ  ভে  কেজেনেে । 

 ৭) বযাঙ  ভে  কেজে  কী  করে ?                                [ নিজে  কজরা ] 

 ৮) রাোর  হানতর  চোর  েরি  কত  রকজমর  নেে  ? [ নিজে    কজরা ] 

 ৯ ) চড়াই   োনখ    গাজের    ককাথাে    নেে ?              [ নিজে     কজরা ] 

১০ ) “ভাই  তাইত  কতাজর বনে  …………………..  অমনি  ভাজব  চনে “।– 

         কথাটি  কক  কাজক  বজেনেে ?                           [  নিজে  কজরা  ]  



 
 

 

 ১১ )  চড়াই   োনখ   অবাক   হজেনেে    ককি ? 

 উ :- রাোর  হানতর  কমোে  ভাজো  িা  থাকাে ,  কে  হোৎ করজগ  গাজের  ডাে  খুব  েহজে  মিাাং কজর      

কভজঙ  কফেে ।    কেই  েমে  চড়াই  োনখ , হানতর  কদজহর  শক্তি  বা কোর  কদজখ  অবাক  হজেনেে । 

 ১২) এই  কনবতাে  কক  কার  কাজে  বড়াই   কজরনেে  ? 

 উ :-  বযাঙ ,  চড়াই  োনখর  কাজে  বড়াই   কজরনেে । 

 ১৩ )বযাজঙর  মজি  কীজের  বড়াই  নেে ? 

 উ :-  বযাঙ  মজি  কজর  কয,  যাজদর   চারটি  ো  আজে  তাজদর   গাজে  হানতর  মজতা কোর আজে   অথ থাৎ 

কদজহর  শক্তির  বড়াই  কজরনেে । 

 ১৪ )  এই  কনবতাে  কেটি  প্রাণী  কেজে ?                        [ নিজে কজরা ] 

 ১৫ ) এই  কনবতাে কক  কাজক “ ভাই “ বজে কডজকনেে ?     [ নিজে কজরা ] 

 ১৬) বযাজঙর  বড়াই  করািা কী উনচত  িা অিুনচত  নেে ? 

 উ:-  বযাজঙর  বড়াই  করািা  অিুনচত  নেে কারণ  তার চারটি  ো  থাকজেও  হানতর মজতাি  তার  কদজহর 

শক্তি  ও আকার  ককাজিািাই  নেে িা । 

 ১৭) নিপরীত শব্দ শ্রলর্খা :- 

          ক) কগাড়াে  -  আগাে 

          খ)    েুজখ  - দুুঃজখ 

  ১৮) িাকে    রচিা :-        [ িমুিা ]   

            বাো – বাবুই  োনখর  বাো  উল্টাজিা  কুেঁ জোর  মজতা  কদখজত  হে । 

                 - : বানড়র কাে :- 

➢ িাকে রচিা কর্রা    হানত ,চড়াই ,বযাঙ ,গাে ,চারজেজে  

➢ শূিেস্থাি পরূি কর্রা  :- 

রাোর  হানত  ______________     ______________  হাোর  _____________  চাে ।  

  

                                    িইর্য়র  শব্দাথ ে  অভ্োস করর্ি। 



 
 

➢ নি : দ্র :  ছাত্র ছাত্রীর্দর পাঠ যনদ িুঝর্ত সমসো হয় , তর্ি নির্ের 

িক্তিে     Comment box এ     পাঠাও  

➢ নির্ের িাম , শ্রশ্রনি ,নিভ্াগ , ও ক্রনমক  সাংখো  এিাং শ্রযাগার্যাগ িম্বর 

উর্েখ করর্ি  

➢ আমরা সরাসনর শ্রতামার্দর সার্থ শ্রযাগার্যাগ কর্র শ্রির্িা । 

  

 


