বাাংলা
ষষ্ঠ শ্রেণী
পূণমানঃ
ণ
৫০

১. ঠিক উত্তরঠি শ্রবছে ননছ়ে শ্রলছ া :
ু ুছর’ কনবতা়ে ‘শুকছনা
১.১ ‘ভরদপ
রছ়েছে
( (ক(( (অশ্বত্থ(গাছের(নীছে
( (খ(( (মাছে
( (গ(( (গগালাঘছর
ঘ শ্রনৌকার শ্র াছল

ছ়ের আঁঠি’

১.২ ‘তাছক আসছত বলছব কাল।’ — আসছত বলা
হছ়েছে
( (ক(( (শংকর(গেনাপতিছক
অনভমুনয শ্রসনাপনতছক
( (গ(( (তিভীষণ(দাে(গক
( (ঘ(( (পঞ্চানন(অছপরার(মাতলক(গক
১.৩ ‘আকাছে ন়েন তু ছল’ দাঁন়েছ়ে রছ়েছে
( (ক(( (িনু(পাহাড়
( (খ(( (মরুভূ তম
( (গ(( (প্রভাি(েূর্ য

ঘ

পাইন গাে

১.৪ ‘শ্রেছত পানর নকন্তু শ্রকন োব’ কাবযগ্রন্থঠির
রচন়েতা
( (ক ) নীছরন্দ্রনাথ(েক্রিিী
( (খ(( (অরুণ(তমত্র
গ েক্তি চছটাপাধ্যা়ে
( (ঘ(( (অতময়(েক্রিিী
১.৫ পূববছের
ণ
মাহছু তর ভাষা়ে ‘মাইল’ েছের অর্ ণ
( (ক(( (তপেছন(র্াও
সাবধ্ান
( (গ(( (িে
( (ঘ(( (কাি(হও
২. ুব সাংছেছপ নীছচর প্রশ্নগুনলর উত্তর দাও :
২.১ ‘ ও শ্রতা পনর্কজছনর োতা ’ – পনর্কজছনর
োতা শ্রকানঠি ?
উ:- ‘ভরদুপুছর’ (কতিিাটিছি(পতথকজছনর(োিা(িলছি(
একটি(অশথ(গাে(গক(গিাঝাছনা(হছয়ছে(।

২.২ “ এ াছন বাতাছসর নভতর সবসম়ে নভছজ
জছলর ঝাপিা র্াছক । ‘ – শ্রকন এমনঠি হ়ে ?

উ:- শংকর( –( গদর( তিদযালয়টি( িছগাপোগছরর( পাাঁে( –(
োি মাইছলর( মছযযই( অিতিি( ।( িাই( পাগলা( িািাছের(
তভির( েিেময়( গেউছয়র( তভছজ( জছলর( ঝাপিা( উছড়(
আছে(।
২.৩ ‘ মন – ভাছলা – করা ’ কনবতা়ে কনব শ্ররাদ্দর
ু ছক
কীছসর সছে তু লনা কছরছেন ?
উ:- `( মন( ভাছলা( করা( ‘( কতিিায়( কতি( গরাছ দ্দুরছক-(
একটি(মােরাঙা(পাতখর(শরীছরর(েছগ(িু লনা(কছরছেন(।
২.৪ আনম কর্া নদছ়ে এছসনে ’ – কর্ক শ্রকান কর্া
নদছ়ে এছসছেন ?
উ:- কথক(অরুণ(তমত্র(িৃটির(তদছন(আিার(তভছজ(ঘাছের(
উপর( তদছয়( গহাঁ ছি( ঘােফতড়ং( টির( োছথ( গদখা( করছি(
আেছি(( (এই(কথা(তদছয়(এছেছেন(।
২.৫ ‘ ভাদনু ল ’ ব্ৰত ক ন উদোনপত হ়ে ?
উ:- িষাকাছলর(
য
গশছষর( তদছক( গমছয়রা ভাদুতল( ব্রি(
উদর্াপন(কছর(।
২.৬ সন্ধ্যা়ে হাছির নচত্রঠি শ্রকমন – শ্রক এমন স্বপ্ন
শ্রদছ
শ্রকন শ্রস এমন স্বপ্ন শ্রদছ ?
উ:- েন্ধ্যায়(হাছির(তেত্রটি(তদছনর(গিলার(জনপূন(হাছির(
য
গথছক(েম্পূণ(তিপরীি(।(েন্ধ্ার(হািয
য
( প্রদীপহীন(অন্ধ্কার(
( (তনশ্েুপ-(তনজযনিায়(ভরা(।

২.৭ শ্রকান নতনর্ছত রাঢ়বছের কৃনষজীবী সমাছজর
প্রাচীন উৎসব শ্রগা – বন্দনা
অলক্ষ্মী নবদা়ে
কাঁ়ো ঁি
ু া শ্রগারু ুিা প্রভৃ নত পানলত হ়ে ?
উ:- কালীপূজা( অথাৎ(
য কাতিযছকর( অমািেযা( তিতথছি(
রাঢ়িছগর( কৃতষজীতি( েমাছজর( প্রােীন( উৎেি( গগা( –(
িন্দনা( ( ( অলক্ষী( তিদায়( ( ( কাাঁড়াখুিা , গগারুখুি
াঁ া( প্রভৃ তি(
পাতলি(হয়(।
২.৮ ‘ শ্রকমন শ্রেন শ্রচনা লাছগ বযস্ত মধ্ুর চলা – কনব
কার চলার কর্া বছলছেন ?
উ:- কতি( অতময়( েক্রিিী( িাাঁর( তপাঁপছড়( কতিিায়( গোি(
গোি( তপাঁপছড়ছদর( িযস্তভাছি( োতর( তদছয়( েলার( কথা(
িছলছেন(।
২.৯ ‘ শ্রস বান়ের ননোনা হছ়েছে আমগােঠি’—
‘ফাঁনক’ গছে শ্রগাপালবাবু কীভাছব তার বান়ের
ঠিকানা জানাছতন ?
উ:- গগাপাল(িািুছক(গকউ(িার(িাতড়র(টেকানা(জজছেে(
করছল( তিতন( িলছিন–( কােছজাতড়( নদীর( যার( িরাির(
পুরীঘাি(পুতলছশর(ফাাঁতড়র(পজিমতদছক(গর্খাছন(পাাঁতেছলর(
মছযয(আমগাে(গদখছিন-(গেইখাছন(আমাছদর(িাতড়(।
২.১০ ‘ তু নম শ্রে কাছজর শ্রলাক ভাই ওইছিই আসল
’ । শ্রক কাছক ক ন একর্া বছলনেল ?
উ:- উদ্যৃি(উজিটি(ঘাছের(পািা(–তপাঁপছড়ছক(িছলতেল(
।( িৃটির( জছল( গভছে( র্াওয়া( গথছক( িাাঁোছনার( জনয(

তপাঁপছড়টি( ঘাছের( পািাছক( যনযিাদ( জানাছল( গেই( েময়(
ঘাছের(পািা(এই(উজিটি(কছরতেল(।
৩. নীছচর প্রশ্নগুনলর উত্তর ননছজর ভাষা়ে শ্রলছ া :
৩.১ ‘ দাঁ়োছ়ে রছ়েছে পামগাে মরুতছি । ’ শ্রক
এমন স্বপ্ন শ্রদছ
শ্রকন শ্রস এমন স্বপ্ন শ্রদছ ?
উ:- দাাঁড়াছয়(রছয়ছে(পামগাে(মরুিছি(‘(পাইন(গাে(এমন(
স্বপ্ন(গদছখ(।
পাইন(গাে(শীিল(জলিায়ুছি(জন্মায়(।(োরা(জীিন(িাছক(
প্রিল(োন্ডা(েহয(করছি(হয়(।(উষ্ণিার(অপ্রাতির(কারছণই(
পাইন( গাে( িি( িালুকারাতশর( মছযয( দাাঁতড়ছয়( থাকা(
পামগাছের(স্বপ্ন(গদছখ(।
৩.২ ‘ … তাই তারা স্বভাবতই নীরব । ‘ – কাছদর কর্া
বলা হছ়েছে তারা নীরব শ্রকন ?
উ:- এই( উদ্যৃিাংশটিছি( িনযপ্রাণীছদর( নীরি( থাকার(
কথা(িলা(হছয়ছে(।
জগছল(তশকারী(প্রাণীরা(অেিকয( হছল(িারাও(তশকাছর(
পতরণি( হয়( ।( অর্থা( আওয়াজ( কছর( শি্রুছদর( িারা(
আমন্ত্রণ(কছর(না(।(তনছজছদর(প্রাণ(িাাঁোছনার(জনযই(িারা(
স্বভািি(নীরি(থাছক।
৩.৩ ‘ এরা বাসা ততনর করবার জনয উপেুি স্থান
ঁজ
ু ছত শ্রবর হ়ে । ‘ – উপেুি স্থান ঁছু জ শ্রনও়োর
শ্রকৌেলঠি ‘ কুছমাছর – শ্রপাকার বাসাবান়ে ‘ রচনাাংে
অনুসরছণ শ্রলছ া।

উ:- কুছমাছর( গপাকারা( তিম( পাড়ার( েময়( হছল( িাো(
তিরীর( জনয( উপর্ুি( িান( গখাাঁছজ( ।( গকান( িান( পেন্দ(
হছল(িার(আছশপাছশ(িারিার(ঘুছর(িারা(গদছখ(গনয়(িানটি(
।( এরপর( খাতনক( দূর( উছড়( তগছয়( আিার( তফছর( আছে( ( (
িানটিছক(তিছশষভাছি(পরীক্ষা(কছর(গনয়(।(দুই-(তিনিার(
এভাছি(পরীক্ষা(করার(পর(গকান(েমেযা(না(থাকছল(িারা(
িাো(িানাছনার(জনয(কাদামাটির(েন্ধ্াছন(গির(হয়(।
৩.৪ ‘ ধ্ানকািার পর এছকবাছর আলাদা দৃেয । ‘ – ‘
মরশুছমর নদছন ’ গদযাাংে অনুসরছণ শ্রসই দৃেয বণনা
ণ
কছরা ।
উ:- গলখক(েুভাষ(মুছখাপাযযায়(িাাঁর(‘(মরশুছমর(তদছন(‘(
গদযাংশটিছি(যান(গকছি(গনওয়ার(পর(প্রকৃতির(রুক্ষ-(শুষ্ক(
রূছপর( িণনা(
য কছরছেন( ।( িেু( প্রকৃতির( েুন্দর( রূপ(
পতরিতিযি( হছয়( গেেময়( োতরতদছক( শুষ্ক( –( রুক্ষ( ( (
কঙ্কালোর(মাটি(গদখা(র্ায়(।(নদী(পুকুর(খাল(তিল(শুতকছয়(
র্ায়( ।( গাছের( পািা( থাছক( না।জছলর( জনয( োতরতদছক(
হাহাকার(পছড়(র্ায়(।
৩.৫ নদন ও রাছতর পিভূ নমছত হাছির নচত্র ‘ হাি ’
কনবতা়ে কীভাছব নববৃত হছ়েছে তা আছলাচনা
কছরা ।
উ:- তদন( ও( রাছির( পিভূ তমছি( হাছির( তেত্র( কতি(
র্িীন্দ্রনাথ(গেনগুি(তভন্নভাছি(গদতখছয়ছেন(িাাঁর(কতিিায়(
।(তদছনর(হাি(গকালাহলমুখর(।(গেখাছন(নানা(মানুষ(নানা(
েমছয়(গিোছকনা(করছি(হাজজর(হয়(।

অপরতদছক( রাছির( পিভূ তমছি( আকাাঁ( হাি( তনিঃস্ব( ( (
তিষন্ন( মছন( তনজযনিার( মাছঝ-( রাজত্রর( অন্ধ্কাছর( িুছি(
থাছক(।

৩.৬ ‘ মাঠির ঘছর শ্রদ়োলনচত্র ‘ রচনা়ে সাঁওতানল
শ্রদ়োলনচছত্রর নবনেষ্টতা কীভাছব ফুছি উছিছে ?
উ:- জযাতমতির(আকারছক(আশ্রয়(কছর(এিং(তিতভন্ন(রং(
তদছয়(রতেি(হয়(োাঁওিাতল( গদয়ালতেত্রগুতল(।(মাটির(ঘছর(
গদয়ালতেত্র( ‘( রেনায়( আমরা( গদখছি( পাই-( িাছদর(
গদয়ালতেত্র( গুতলছি( েমান্তরাল( গরখা( েিু ছষ্কান( ও(
জত্রভুছজর( েড়ােতড়( ।( িারা( এই( জযাতমতিক( আাঁকারগুতল(
এাঁছক(িার(উপছর(োদা(( (আকাতশ(( (গগরুয়া(িা(হলুদ(রং(
তদছয়( গেগুছলা( োজজছয়( গিাছল( ।( জযাতমতিক( আকার( ও(
রছঙর( েংতমশ্রণ-( এই( হল( োাঁওিালছদর( গদয়ালতেছত্রর(
তিতশিিা(।
৩.৭ ‘ নপঁপছ়ে ’ কনবতা়ে পতেঠির প্রনত কনবর
গভীর ভাছলাবাসার প্রকাে ঘছিছে । আছলাচনা
কছরা ।
উ:- ‘( তপাঁপছড়( কতিিায়( পিগটির( প্রতি( কতি( অমীয়(
েক্রিিীর( গভীর( ভাছলািাো( প্রকাশ( গপছয়ছে।কতি(
োতরিদ্ধ( গোি( তপাঁপছড়ছদর( েলাছফরা( মছনাছর্াগ( তদছয়(
লক্ষ(কছরছেন(িছি(তিতন( িাছদর( েলাছফরায়(িাযা(তদছি(
োনতন(( (কারন(তিতন(োন(না(িাছদর(কি(তদছি(।(িাছদর(

েলাছফরার( মছযয( কতি( জীিছনর( েঞ্চল( ভািিুকুছক(
অনুভি(কছরছেন(।
৩.৮ ‘ ফাঁনক ’ গছের অনযতম প্রধ্ান চনরত্র একঠি
ননরীহ ননরপরাধ্ আমগাে ।’— উদধ্ৃনতঠি কতদূর
সমর্নছোগয
ণ
?
উ:- ‘( ফাাঁতক( ‘( গছে( একটি( আমগােছক( গলখক( প্রযান(
েতরত্র( তহছেছি( পােছকর( োমছন( িু ছল( যছরছেন( ।(
গগাপাছলর( িািা( িাতড়র( কাছরা( কথা( না( শুছন( পাাঁতেছলর(
যাছর(একটি(আমগাে(লাতগছয়তেছলন(।(পরিিীকাছল(গেই(
গাে(েিার(িড়(প্রছয়াজছনর(হছয়(ওছে(।(েমস্ত(গেটিছি(
অনযানয(েতরত্রগুতল(আমগােটিছক(গকন্দ্র(কছরই(তিকতশি(
হছয়ছে(।(ফল(( (পািা(( (িাল-(োয়া(গদওয়া(গােটি(হোৎ(
ঝছড়( গভছঙ( গগছল( গেটি( তঘছরও( অনযানযছদর( মানতেক(
পতরিিযন( ঘিছি( গদখা( র্ায়( ।( িাই( িলাই( র্ায়( উদ্যৃতিটি(
তিছশষভাছি(েমথনছর্াগয(।
য
৩.৯ ‘ পৃনর্বী সবারই শ্রহাক ।’— এই আেীবাণী
ণ
‘
আেীবাদ
ণ ‘ গছে কীভাছব ধ্বননত হছ়েছে ?
উ:- ‘( আশীিাদ(
য গছে( িৃটির( জছল( গভছে( র্াওয়ার( হাি(
গথছক(রক্ষা(গপছয়(তপাঁপছড়টি(পািাছক(িছলতেল(–(আমরা(
মাটির(গছিযই(ভাছলা(থাতক(( (এই(গছিযর(িাইছরর(পৃতথিীটি(
শুযুই( গিামাছদর( ।( ভীি( তপাঁপছড়ছক( োহে( জুতগছয়তেল(
পািা(( (িৃটি(ও(জল(।(িাছদর(কছথাপকথছনর(মছযযই(িৃটি(
গশষ(হছয়(আকাছশ(েূর্(গদখা(র্ায়(।(িাছদর(কছথাপকথন(
য

ও(েূছর্র(আগমন(আশীি
য
াদ(গছে(এই(পৃ
য
তথিী(েিারই(গহাক(
—(এই(আশীিাণী(ধ্বতনি(কছরছে(।
য
৩.১০ ´ … এমন অভূ তপূব ণ অবস্থা়ে আমা়ে প়েছত
হছব ভানবনন ‘ । – গেকর্ক শ্রকান অবস্থা়ে
পছ়েনেছলন ?
উ:- ‘( গেকথক( তশিরাম( েক্রিিী( একিার( োইছকছল(
হুড়ুর(তদছক(গর্ছি(গর্ছি(িায়ার(খারাপ(হছয়(র্াওয়ায়(এক(
জনমানিহীন( ( ( জংতল( িাছন( আিছক( পছড়তেছলন( ।(
েন্ধ্যার( মুহছূ িয( এক( েলন্ত( গিতি( অতিন( গাতড়ছি(
িাড়ািাতড়(উছে(িছেন(গলখক(।(গন্তিযিল(িলছি(িলছি(
ভছয়(তিতন(েমছক( ওছেন(( (োমছন(োলছকর(িাছন(গকউ(
গনই(( (ইজিন(িন্ধ্(তকন্তু(গাতড়(েলছে(( (তিতন(ভািছলন(তিতন(
ভুছির( খপ্পছর( পছড়ছেন( ।( গেই( শীছিও( গলখছকর( ঘাম(
গদখা( তগছয়তেল( ।( গেকথক( এই( অিিারই( েম্মুখীন(
হছয়তেছলন(।
৪. ননছদণে অনুসাছর উত্তর দাও :
৪.১ নবসগসনন্ধ্ছত
ণ
নবসগ ণরূপান্তনরত হছ়ে ‘ র ’ হছে
– এমন দঠু ি উদাহরণ দাও ।
উ:ননঃ + শ্রদে =(তনছদয শ(।
প্রাতঃ + আে =(প্রািরাশ(।

৪.২ নবসগসনন্ধ্ছত
ণ
নবসগ ণ লুপ্ত হছ়ে আছগর
স্বরধ্বননছক দীঘ ণ করছে – এমন দ’ু ঠি উদাহরণ দাও
।
উ:ননঃ + রস =(নীরে(।
ননঃ + শ্ররাগ =(নীছরাগ(।
৪.৩ উদাহরণ দাও – শ্রজা়েবাঁধ্া সানধ্ত েে
েে ণ্ড বা েোাংে জুছ়ে সানধ্ত েে ।
উ:- গজাড়(িাাঁযা(োতযি(শছের(উদাহরণ((: :(গদশ(তিছদশ(
।( শে( খন্ড( িা( োতযি( শোংশ( জুছড়( শছের( উদাহরণ( (: -(
উপকার(।
৪.৪ সাং যাবাচক ও পূরণবাচক েছের পার্কয
ণ
শ্রকার্া়ে ?
উ:- েংখযািােক( শে( তিছশষয( িা( েিনাছমর(
য
েংখযা(
গিাঝায়( ( ( তকন্তু( পূরণিােক( শে( শুযুমাত্র( েংখযাগি(
ক্রতমক(অিিান(গিাঝায়(।
৪.৫ সনন্ধ্ নবছেদ কছরা- ননরঙকুে
উ:- তনিঃ(+(অঙ্ কুশ(=(তনরঙ্কুশ l
৫. নীছচর প্রশ্নগুনলর উত্তর দাও :
৫.১ েেজাত
অনুসগগুনলছক
ণ
বাাংলা়ে ক়েঠি
শ্রেনণছত ভাগ করা ো়ে এবাং কী কী ?

উ:- শেজাি(অনুেগগুতলছক(িাংলায়(তিনটি(গশ্রণীছি(
য
ভাগ(করা(র্ায়(( (গেগুতল(হল –
( (1(( (েংস্কৃি(িা(িৎেম(অনুেগ য
( (2(( (িদ্ভি(অনুেগ য
( (3(( (তিছদতশ(অনুেগ(।য
৫.২ উপসছগরণ আছরক নাম ‘ আদযপ্রতয়ে ’ শ্রকন ?
উ:- ( প্রিযয়( শেটির( অথ(য হছলা( মূল( শছের( েছগ( গর্(
শোংশ( র্ুি( হছয়( নিু ন( নামপদ( তিতর( কছর( ( ( এিং( মূল(
শছের( প্রথছম( িছে( গর্( প্রিযয়( শেটির( অথ(য িদছল( গদয়(
িাছক(আদযপ্রিযয়(িছল(।(উপেছগর(কাজটিও(গেই(রকম(
য
( (িাই(উপেছগর(আছরক(নাম(হল(আদযপ্রিযয়(।
য
৫.৩ ‘ ধ্াতু নবভক্তি ’ বলছত কী শ্রবাঝ ?
উ:- জক্রয়াপছদর( মূল( অংশছক( যািু ( িছল( ।( এই( যািু র(
েছগ(তিভজি(র্ুি(হছয়(নিু ন(শে(গছড়(উেছল-(গেটিছক(
আমরা(যাাঁিু(তিভজি(িতল(।(গর্মন :
কর(( (যািু (( (+(এ(( (তিভজি(( (=(কছর(।(( (যািু (তিভজি )
৫.৪ েেেুগছলর অর্পার্
ণ
কয
ণ শ্রদ াও আো / আসা
সগ ণ/ স্বগ ণ
উ:আো =(ভরো(( (আকাঙ্ক্ষা(।
আসা =(আগমন(করা(।
সগ ণ=(অযযায়(( (গ্রছের(পতরচ্ছদ(।

স্বগ ণ=(গদিছলাক(।
৫.৫ পদান্তর কছরা জগৎ জঠিল
উ:- জগৎ =(জাগতিক(। জঠিল =(জিা(।
৬. অননধ্ক ১০০ েছে অনুছেদ রচনা কছরা :
বাাংলার উৎসব
উ:বাাংলার উৎসব

ভূ নমকা : িাঙাতলর( িাছরা( মাছে( গিছরা( পািণ(
য ।(
িাঙাতলছদর( জীিছন( র্িই( েমেযা( িাছদর( উৎেছির(
আনন্দছরাছি( আেুক( কখছনা( ভািা( পছড়তন( ।( েিাইছক(
তনছয়( আনছন্দ( গমছি( ওোর( শুভ( ইচ্ছাই( িাঙাতলর(
উৎেছির(মূল(শজি(।
নবনভন্ন উৎসব : িাঙাতলর(গশ্রষ্ঠ(উৎেি হল(দুগা(পু
য ছজা(।(
পুছজার(তদনগুতলছি(েমস্ত(িাঙাতলর(হৃদয়(আনছন্দ(গমছি(
উেছি( োয়( ।( এোড়াও( উছেখছর্াগয( কছয়কটি( উৎেি(
হছলা( —( ঈদ( ( ( মহরম( ( ( িড়তদন( ( ( িুদ্ধপূতণমা(
য প্রভৃ তি( ।(
োমাজজক( উৎেছির( মছযয( অন্নপ্রাশন( ( ( তিছয়িাতড়( ( (
ভাইছফাাঁিা( ( ( জামাইষষ্ঠী( উছেখছর্াগয( ।( ঋিু ( উৎেছির(
মছযয(িেন্তউৎেি(( (গহাতল(( (নিান্ন(উৎেি(এোড়া(জািীয়(
উৎেছির( মছযয( স্বাযীনিা( তদিে( ( ( প্রজািন্ত্র( তদিে( েিত্র(
য
পালন(করা(হয়(।

উপসাংহার : প্রতিতদছনর( গিানুগতিক( জীিন( গথছক(
মুজির( স্বাদ( এছন( গদয়( উৎেি( ।( জাতি( –( যম(য তনতিছশছষ(
য
একোছথ( গমছি( উেছি( পাতর( আমরা( ।( িাঙাতলছদর(
জীিছন(উৎেছির(প্রছয়াজন(ও(গুরুত্ব(িাই(অপতরেীম(।

