
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

 
শ্রেণী -দ্বিতীয় 
দ্বিষয়- ইদ্বতহাস 

একক -মানুষষর দলিদ্ধ জীিন ও দ্বলদ্বির আদ্বিষ্কার 
মানুষষর দলিদ্ধ জীিনযাত্রা(37-39িাতা) 

 
দ ুএক কথায় ,সংষেষি উত্তর দাও  
1)মানুষ দ্বকভাষি িশু দ্বিকার করষত শ্রযত ? 
উঃদলষিেঁষে  
2)রাষতর শ্রিলায় দলিদ্ধ মানুষ দ্বক করষতা?  
উঃরাষতর শ্রিলায় দলিদ্ধ মানুষ গুহার দ্বভতষর একসাষথ থাকষতা। দ্বিকার কষর আর ফলমূল 
কুদ্ব়িষয় যা িাওয়া শ্রযত তা সিাই দ্বমষল ভাগ কষর শ্রেত।  
3)মানুষ কেন গুহা শ্রেষ়ি নদীর োষর িাস করষত লাগষলা?  
উঃচাষিাস শ্রিোর ির চাষষর জদ্বম শ্রদোষিানা করার জনয মানুষ গুহা শ্রেষ়ি নদীর োষর 
িাস করষত লাগষলা।  
4)নদীর োষর মানুষ দ্বকভাষি থাকষতা ? 
উঃসিাই দ্বমষল নদীর োষর িাস করত। ফসল শ্রদোষিানা করষতা।ষসই সময় থাকার জনয 
মানুষ িানাষলা  ঘর। সিাই দ্বমষলই চাষষর ফসল কাটষতা। ফসলষক ঘষর এষন রােত। সিাই 
শ্রসই ফসল একসাষথ ভাগ কষর দ্বনত। এমনদ্বক দষলর মষেয যদ্বদ শ্রকান দ্বিশু জন্মাষতা তাষকও 
সিাই দ্বমষলই লালন িালন করত।  
5)দ্বক েরষনর িযদ্বিষক দষলর শ্রনতা দ্বহষসষি দ্বনিবাদ্বচত করা হষলা?  
উঃদষলর মষেয সিষচষয় িুদ্বদ্ধমান ও িদ্বিমান একজন িযদ্বি যার কথা দষলর সিাই শ্রমষন 
চলষি  এমন িযদ্বিষকই দষলর শ্রনতা দ্বহষসষি দ্বনিবাদ্বচত করা হষলা।  
 
দ্বলেষত দ্বিেল  মানুষ  
 
 
1)কার সাষথ কথা িলা যায়?  
উঃকাষের মানুষষর সাষথ কথা িলা যায়।  
2)দষূরর মানুষষক দ্বকভাষি মষনর ভাি শ্রিাঝাষনা যায়? 
উঃদষূরর মানুষষক দ্বলষে মষনর ভাি শ্রিাঝাষনা যায়।  
3)মানুষ দ্বক তেন দ্বলেষত িারষতা?  
উঃনা, মানুষ যেন দ্বলেষত িারষতা না। 
4)গুহািাসী মানুষ অিসর সময় দ্বক করত? 
উঃগুহািাসী মানুষ অিসর সমষয় গুহার শ্রদওয়াষল কাঠ- কয়লা আর শ্রগদ্বরমাটি দ্বদষয় নানা 
েরষনর েদ্বি আেঁকষতা ।  
5)গুহার শ্রদয়াষল মানুষ দ্বকষসর েদ্বি আেঁকষতা।  
উঃগুহার শ্রদয়াষল মানুষ িশুর েদ্বি িশু দ্বিকাষরর েদ্বি এমনদ্বক মানুষষর  েদ্বি আেঁকষতা  ।  
6)েদ্বিগুষলা শ্রথষক দ্বক শ্রিাঝা শ্রযত? 
উঃেদ্বিগুষলা শ্রথষক মানুষষর মষনর ভাি শ্রিাঝা শ্রযত।  
7)দ্বলেষত শ্রিোর ির মানুষষর দ্বক সুদ্বিো হষয়দ্বেল? 



 

 

উঃদ্বলেষত শ্রিোর ির মানুষ  দ্বনষজর মষনর ভাি দষূরর মানুষষক শ্রিাঝাষত দ্বিষে দ্বেল। 
মানুষষর জ্ঞান িৃদ্বদ্ধ শ্রিষয়দ্বেল|শুরু হষয়দ্বেল ি়িাশুনা| 
 
িই ভাষলাভাষি দ্বরদ্ব ং ি়িষি. 
প্রষনাত্তর গুষলা ভাষলাভাষি ি়িষি 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
দ্বিঃদ্রঃ 

➢ োত্র-োত্রীষদর িাঠ যদ্বদ িুঝষত সমসযা হয়, তষি দ্বনষজর িিিয  
Comment Box- এ িাঠাও। 

➢ দ্বনষজর নাম, শ্রেদ্বণ, দ্বিভাগ, ক্রদ্বমক সংেযা ও শ্রযাগাষযাগ নম্বর উষেে 
করষি। 

➢ আমরা সরাসদ্বর শ্রতামাষদর সাষথ শ্রযাগাষযাগ কষর শ্রনষিা। 
 


