ডি এ ডি পাডিক স্কু ল ডি ডি ডি এম টি ডপ এি
ষষ্ঠ শ্রেডি
ডিষয়- িাাংলা
অিীক্ষা পত্র- ১
১। একটি বাক্কে লেখ:-

১ x ৪=৪

ক)লেক্েরা নতু ন পণ্ডিত মশাক্ের কী নাম ণ্ডিক্েণ্ডেে?
খ)বৃদ্ধা ণ্ডকেু ই লিখক্ত লপক্তন না লকন?
গ)চন্দনী কার নাম?
ঘ)যুণ্ডিণ্ডির লক ণ্ডেক্েন?
২।ণ্ডনক্চর প্রশ্নগুণ্ডের িু-ণ্ডতনটি বাক্কে উত্তর িাও:-

২ × ৬=১২

ক)যুণ্ডিণ্ডির পথ বেক্ত কী বুণ্ডিক্েক্েন?
খ)লোট্ট লেক্েটি কী কারক্ে িুুঃখ লপক্েণ্ডেে?
গ)বুক্িা ভদ্রক্োক ণ্ডক ণ্ডক ণ্ডনক্ে গাণ্ডিক্ত উক্েণ্ডেে?
ঘ)লেক্েরা লকন িক্ম লগক্েন?
ঙ)অণ্ডরণ্ডিৎ ণ্ড িংহ লকন করঞ্জর রাক্িে চক্েণ্ডেক্েন?
চ) বৃদ্ধা লকন ণ্ডচণ্ডকৎ কক্ক পুরস্কার লিন ণ্ডন?
৩। ণ্ডনক্চর প্রশ্নগুণ্ডের উত্তর িাও:ক)অথথ লেখ:অনু ন্ধান ; ণ্ডতরস্কার ; অণ্ডতশে ;
খ)ণ্ডবপরীত অথথ লেখ:ভাাঁটা ; পূেথ ; অল্প ;
গ)বাকে রচনা কর:আশ্চযথ ; গ্রাহে ; ণ্ডনেণ্ডত ;

৩ × ৩=৯

৪। লতামার মামার ণ্ডবক্ে, তাই পাাঁচ ণ্ডিক্নর েু টি প্রাথথনা কক্র স্কু ক্ের প্রাচাক্যথর কাক্ে একটি পত্র লেখ। ৫
৫। ণ্ডন্ধ ণ্ডবক্েি কর:-

৫

মহাশে ; ণ্ডবচারােে ; যক্থাণ্ডচত ; রবীন্দ্র ;
৬।

ণ্ডন্ধ বদ্ধ কর;-

কথা+অমৃত ; নীণ্ডত+ঈশ ; শচী+ইন্দ্র ; ণ্ডিবা+অব ান : িে+আশে ;

৫

ণ্ডি এ ণ্ডভ পাণ্ডিক স্কু ে ণ্ডি ণ্ডভ ণ্ড

এম টি ণ্ডপ এ

ষি লেণ্ডে
ণ্ডবষে- বািংো
অভীক্ষা পত্র- ২
১। একটি বাক্কে লেখ:-

১ x ৪=৪

ক)ষিা লগাক্ের লেক্েটির নাম ণ্ডক?
খ)বৃদ্ধার লচাক্খ লিাষ হক্ে ণ্ডতণ্ডন কী করক্েন?
গ)চন্দণ্ডনর

াক্থ তার বাবা কার ণ্ডবক্ে ণ্ডিক্ত লচক্েণ্ডেক্েন?

ঘ)যুণ্ডিণ্ডিরক্ক লক প্রশ্ন কক্রণ্ডেক্েন?
২।ণ্ডনক্চর প্রশ্নগুণ্ডের িু-ণ্ডতনটি বাক্কে উত্তর িাও:ক)যুণ্ডিণ্ডির

২ × ৬=১২

ুখী কাক্ক বক্েক্েন?

খ)লোট্ট লমক্েটি কী কারক্ে

বক্থক্ক খুণ্ডশ হক্েণ্ডেে?

গ)বুক্িা ভদ্রক্োকটি লকন লেক্েক্ির ণ্ডমণ্ডি ও আম খাওোক্েন?
ঘ)লেক্েরা লকন বুক্িা ভদ্রক্োকটিক্ক তাক্ির স্কু ক্ে ণ্ডনক্ে লযক্ত চাইক্েন?
ঙ)অণ্ডরণ্ডিৎ ণ্ড িংহ লকন কাক্ক ণ্ডবক্ে করক্ত রাণ্ডি ণ্ডেক্েন না?
চ ণ্ডচণ্ডকৎ ক লকন ণ্ডবচারােক্ে বৃদ্ধার নাক্ম অণ্ডভক্যাগ কক্রণ্ডেক্েন?
৩। ণ্ডনক্চর প্রশ্নগুণ্ডের উত্তর িাও:ক)অথথ লেখ:িহরব্রত: িুগথ: অঙ্কুশ ;
খ)ণ্ডবপরীত অথথ লেখ:লিাষ: শাণ্ডি; ণ্ডবিাে ;
গ)বাকে রচনা কর:-

৩ × ৩=৯

লগােমাে; নারী; ণ্ডনক্েি ;
৪।‘ মক্ের মূেে’ ণ্ডবষক্ে অনণ্ডিক ১০০ শক্ে একটি অনুক্েি লেখ:-

৫

৫। ণ্ডন্ধ বদ্ধ কর:-

৫

নব+অন্ন ; ণ্ডগণ্ডর+ইন্দ্র ; আশা+অতীত; বনো+ঋত;
৬।

িা+এব;

ণ্ডন্ধ ণ্ডবক্েি কর;-

৫

তথথব; বনোতথ ; মক্হাণ্ডমথ; নক্রশ; কটূ ণ্ডি ;
কমথ-পণ্ডরকল্পনা:- একটি এ-ল ার

াইক্ির লপপাক্র ঈশ্বরচন্দ্র ণ্ডবিো াগক্রর িীবন-পঞ্জী ততরী কর:-

ডি এ ডি পাডিক স্কু ল ডি ডি ডি এম টি ডপ এি
ষষ্ঠ শ্রেডি
ডিষয়- িাাংলা
অিীক্ষা পত্র- ৩
১। একটি বাক্কে লেখ:-

১ x ৪=৪

ক)লকান িাতটা ণ্ডক্ষক্ি না লপক্েও খাে?
খ)লশষ পযথি ণ্ডচণ্ডকৎ ক পুরস্কাক্রর বিক্ে কী লপক্েণ্ডেক্েন?
গ)চন্দনীর বাবার নাম ণ্ডক ণ্ডেে?
ঘ)বাণ্ডরচর কাক্ক বো হক্েক্ে?
২।ণ্ডনক্চর প্রশ্নগুণ্ডের িু-ণ্ডতনটি বাক্কে উত্তর িাও:-

২ × ৬=১২

ক)যুণ্ডিণ্ডির বাতথ া বেক্ত কী বুণ্ডিক্েক্েন?
খ)পরাক্রম ণ্ড িংহ লকন অণ্ডরণ্ডিৎ এর

াক্থ চন্দনীর ণ্ডবক্ে ণ্ডিক্ত লচক্েণ্ডেক্েন?

গ)‘বৃদ্ধা ও ণ্ডচণ্ডকৎ ক’ গল্পটি পক্ি তু ণ্ডম কী ণ্ডশক্ষা োভ করক্ে?
ঘ)লেক্েরা লকন বুক্িা ভদ্রক্োকটিক্ক তাক্ির স্কু ক্ে ণ্ডনক্ে লযক্ত চাইক্েন?
ঙ)অণ্ডরণ্ডিৎ ণ্ড িংক্হর

াক্থ চন্দনীর কীভাক্ব ণ্ডবক্ে হে?

চ)যুণ্ডিণ্ডির আশ্চযথ বেক্ত কী বুণ্ডিক্েক্েন লেখ?
৩। ণ্ডনক্চর প্রশ্নগুণ্ডের উত্তর িাও:ক)অথথ লেখ:ভারতী; িগ্ধ; পুনরাে;
খ)ণ্ডবপরীত অথথ লেখ:মহাশে; গ্রাহে; ক্ষে;
গ)বাকে রচনা কর:রািা ; মরে ; চরাচর ;

৩ × ৩=৯

৪।‘তথাণ্ডপ ল িন

ুখী

িং ার ণ্ডভতর’- উদ্ধৃণ্ডতটির তাৎপযথ ণ্ডবক্েষে কর :-

৫।বেথ ণ্ডবক্েষে কর:-

৫
৫

ণ্ডনক্বণ্ডিতা; িুগথাপুর; নিরুে; কেকাতা; ণ্ডত্রপুরা;
৬। িে ণ্ডবক্েষে কর;কণ্ডবগুরু; বেথমাো; ণ্ডবদ্বান; ণ্ডবক্বকানন্দ; নােন্দা;

৫

