
Subject Bengali 
2nd language 

Answer script  
Class-6 
আদশ� িশষ�। 

 কিব কাশীরাম দাস। 
 
ক) নীেচর অথ� �িল পেড়া এবং �লখ। 
উ:) িদ�-  �া�ন।  
অধ�য়ন-  পড়ােশানা।  আ�া - আেদশ। 
�কল -  বিলল।  
আিল-  কৃিষ জিমর  সীমানা িনেদ�শক মা�র বাঁধ । 
গমন-  ��ান।  
যতন-  য�। 
 িদবস - িদন। 
রজনী-  রাি�। 
��াধ - রাগ।  
দে�েত - লা�েত। 
আিশস - আশীব�াদ।  
কল�াণ - �ভ/ ম�ল।  



�ণিমল - �ণাম  করেলা। 
ষ�-  ছয় সংখ�া। 
শা� পুরান �বদ �ৃিত ইত�ািদ ��।  
শী� - তাড়াতািড়।  
ব�ন - বাঁধা। 
ক) অিত সংি�� ���িলর উ�র দাও। 
১ কিবতায় আদশ� িশেষ�র নাম িক? 
 খ) এই কিবতায় আদশ�িশেষ�র আ�িন।  
২) ��র নাম িক? 
 উঃ) ��র নাম শাি�পন। 
৩) �� িশষ� �ক িক আশীব�াদ 
কেরিছেলন? 
উঃ) �� িশষ� �ক  চার� �বদ,   ষ� শাে� �ানী হওয়ার 
আশীব�াদ কেরিছেলন। 
খ) সংি�� ��াবলীর উ�র দাও। 
১) �� িশষ�েক  �ডেক িক িনেদ�শিদেয়িছেলন? 
উঃ) ধান ��েতর জিমর জল আটকােনার জন� মােঠর 
বাঁধ িদেত হেব।  �সই আেদশ�� িশষ� 
আ�িনেক িনেদ�শ িদেয়িছেলন। 
২) িশষ� �সই িনেদ�শ িকভােব পালন কেরিছল? 



উঃ)  জেলর খুব �বেগর জন� মা�র বাঁধ �কভােব িদেত 
পারিছল না �স  তাই ��র আেদশ �ক মেন কের আ�ণী 
�সই বাঁেধর উপর �েয় পেড়িছল, জল আটকােনার জন�। 
৩) চাির �বদ   ষ�- শা� বলেত কী �বােঝা? 
 উঃ)�াচীন ভারেতর ধম� ��। চার �বদ বলেত �বেদর 
চার� ভাগ অথ�াৎ ঋক, সাম, যজ ুও অথব� �ক �বাঝােনা 
হেয়েছ । ষট শা� বলেত �বদ পুরান �ৃিত �ভৃিত �ে�র 
সমাহার �ক বলা হয়। যারা এইসব িবদ�ায় পারদশ� িছেলন 
তােদর পি�ত বলা হত। �াচীন ভারেত এইসব শা� �ান 
�টােল পড়ােনা হেতা। এবং �বদ �লখা িছল না, �েন �েনই 
মেন রাখেত হেতা িশষ�েদর তাই �বেদর অপর নাম �িত। 
 
 ২)ঘ)১) হ�াঁ িকংবা না িলেখ উ�র দাও। 
ক) অব�ী নগের ি�জ নাম শাি�পন। হ�াঁ। 
 খ) তার িশেষ�র নাম িছল বা�ণী।  না। 
গ) আ�া মা� শীষ� গমন করল।  হ�াঁ। 
ঘ) চার �বদ ও ছয় শা�  হ�াঁ। 
২) শনূ��ান পূরণ কেরা । 
জল  বিহ যায়,  ��  পােছ  ��াধ  কের। 
আপিন �ইল  িশষ�  বাঁধাল উপের। 



সম�  িদবস  �গল, হইল  রজনী । 
না আইল  িশষ�, ি�জ  চিলল আপিন। 
ঙ)ব�াকরণ িভি�ক ��াবলী । 
১) অথ� �লখ । 
ি�জ- �া�ণ । 
অধ�ায়ন -পড়ােশানা । 
আ�া  -আেদশ। 
রজনী - রাি�। 
��াধ  -রাগ।  
২) �কা �লখ । চাির �বদ , ষট শা�। 
চাির �বদ- �াচীন ভারেতর ধম��� হল �বদ। চাির �বদ 
বলেত �বেদর চার� ভাগ �ক �বাঝােনাহেয়েছ। 
�যমন- ঋক, সাম, যজ ুও অথব� । �সই যুেগ ছা�রা �বদ 
�ক িলখত না �েন �েন মেন রাখত তাই �বেদর অপর 
নাম �িত। 
ষট শা�- ষট শা� বলেত �বদ পুরান �ৃিত �ভৃিত �ে�র 
সমাহার �ক বলা হয়। যারা এইসব িবদ�ায় পারদশ� িছেলন 
তােদর পি�ত বলা হত। �াচীন ভারেত এইসব শা� �ান 
�টােল পড়ােনা হেতা।  



৩) িনেচর বাক��িল �রখাি�ত পদ�িলর �কান� �কান 
পদ তা �লখ। 
ধান� ��ে�: িবেশষ� পদ। 
�েয় আিছ:ি�য়াপদ। 
অিতেবগ: িবেশষণ পদ। 
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