
এসাইন�ম� (১ম পব�) - ২০২০

��িণঃ ৭ম

িবষয়ঃ সাই� অব িলিভং

সময়ঃ ১ ঘ�া ৩০ িমিনট পণূ�মানঃ ৫০

ি�য় িশ�াথ�ব�ৃ, ���র উ�র �লখার সময় িব�শষ ক�র শনূ��ান পরূ�ণর ����
বই�য়র সাহায� িনব না। িব��ষণা�ক ���র উ�র �লখার সময় �য কা�রা সা�থ
��য়াজ�নআ�লাচনা ক�র �লখা যা�ব।

ক) শণূ��ান পরূণ করঃ ১৫

১। মা-বাবার সা�থ ম�তর অিমল হ�লও ___________ করব না। __________ সা�থ
িন�জর অিভমত ত��ল ধরব।

২। পিরবা�র �কা�না িবষ�য় বাড়াবািড় না ক�র __________ িদ�তআ�িরক হব।

৩। বাসায় ��ব�শর সময় ম�ন ম�ন বলব _________________।

৪। বাসার ডা�ন-বা�ম-উপ�র-িন�চ-সাম�ন-িপছ�ন ____ ঘর �িত�বশী।

৫। বয়স ব�ুঝ _________ ও __________ উপ�যাগী �পাশাক িনব�াচন করব।

৬। �থম পিরচ�য় �য কাউ�ক _________ বা ________ বলা �থ�ক িবরত থাকব।

৭। �য পির�ব�শ �য __________ তা �ম�ন চলব।

৮।আ�িরক _____________ কখ�নাই �কা�না িবিনময় বা �িতদান �ত�াশা ক�র না।

৯। ��িণক�� িশ��কর সা�থ িভ�মত হ�লও �া�স ____________ পিরহার করব।

১০। িশ�া�িত�া�নর ভাবমিূত�অ�ু� রাখ�ত িন�জর ________, ________ ও
_____________ ব�াপা�র স�চতন থাকব।

১১। ই�ার�নট িদ�নর একিট ________ সম�য় ব�বহার করব।

১২। অন� ধ�ম�র আচার অন�ুান স��ক�_____________ ম�ব� করা �থ�ক িবরত
থাকব।

১৩। �য�কা�না ধ�ম�র উপাসনালয়�ক ______________ দিৃ��ত �দখব।

১৪। কা�রা রা�ার ____________ করা �থ�ক িবরত থাকব।
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১৫। ______________ িহ�স�ব এ�তা �বিশ সময় থাকব না যা�ত �মজবা�নর অসিুবধা
হয়।

খ) উ�র দাওঃ

১। দী� ৭ম ��িণর একজন িশ�াথ�। �ায় �িতিদন তার ���ল �য�ত �দির হয়। কারণ
���ল যাওয়ার আগ মহু��ত�জ�ুতা খুঁ�জ পাওয়া যায়না। জ�ুতা খুঁজ�ত �িতিদন সময় ন�
হয় আর ���ল �দির হয়। ��ল �থ�ক আাসার পর জ�ুতাটা খ�ুল �যখা�ন �সখা�ন �ফ�ল
রাখার কার�ণ তার �ায় �িতিদন ���ল �দির হয়।

�তামার পিঠত ��াচার বই�য়র �কান �কান প�য়� ঘটনার সা�থ �াসি�ক ব�ল ম�ন হয়?
প�য়���লা উপ�রর ঘটনার আ�লা�ক তািলকা �তির কর। ১০

২। তিনমার অধ�বািষ�ক পরী�া চল�ছ। তার দাদ �ুাম �থ�ক এ�স�ছ িচিকৎসার জন�।
হাঁট�ত ক� হয় কারণ হাঁট��ত ব�থা। তিনমার পড়ার সময় ওর দাদ এু�স জান�ত চাই�লন
পরী�া �শষ ক�ব? তিনমা বলল, আগামী বধুবার। িকছ��ণ পর এ�স আবার একই ��
কর�লন দাদ।ু তিনমার জবাব একই। আ�রা িকছ�সময় পর এ�স আবার জান�ত
চাই�লন পরী�া �শষ ক�ব? এবার তিনমা একট�রা�গর সা�থ উ���র জবাব িদল,
"ব�লিছ কতবার। বারবার একই �� �কন করছ? �তামার না হাঁট��ত ব�থা তাহ�ল �কন
বারবার এ�স িবর� করছ? যাও! আমার ঘ�রআরআস�ব না।”

�তামার িক ম�ন হয় তিনমা তার দাদরু সা�থ এরকম আচরণ িঠক হ�য়�ছ? একজন
ব�য়া�জ�� মান�ুষর সা�থ �কমন ব�বহার করা উিচত ব�ল ত�িম ম�ন কর? উপ�রর
ঘটনার আ�লা�ক ৫িট প�য়�� ব�াখ�া কর।

৩। সািদদ সবসময় আিট�সান, �রড, আড়ং �থ�ক �কনা �পাশাক পর�ত চায়। এসব
জায়গার �পাশাক ছাড়া �স অন��কান জায়গার �পাশাক প�র না। কারণ �স ভা�ব
এ��লা ছাড়া তার ভাবমিূত�িঠক থাক�ব না ব�ু�দর সাম�ন।আস�ল ‘��া��র �পাশাক
পর�ত হ�ব’— এটা �কান ধর�নর মানিসকতার পিরচয় বহন ক�র? এ ধর�নর মানিসকতা
পিরহার ক�র �পাশাক িনব�াচ�নর ���� �কান �কান িবষ�য়র উপর �াধান� �দয়া উিচত?
উপ�রর ঘটনার আ�লা�ক ৫ িমিন�টরআ�লাচনার ি�� িলখ। ৫

৪। শামসলু হক সা�হব একিট িবদ�াল�য়র গিণত িশ�ক িহ�স�ব নত�ন জ�য়ন ক�র�ছন।
িতিন তার �থম �া�স ঢ��ক িন�জর পিরচয় িদ�তই িশ�াথ�রা �হা �হা ক�র একসা�থ
�হ�স উঠল। শামসলু হক সা�হব একট�িব�ত�বাধ কর�লও পিরি�িত সাম�ল িন�লন।
এরপর িতিন পড়া�ত �� কর�লন। এমন সময় এক িশ�াথ� ব�ল উঠল আমা�দর
জািকর স�ার আ�রা ভা�লা ক�র বঝুা�তন। এটাও সাম�ল িন�য় িতিন এ�গা��ন। হঠাৎ
ক�র এক িশ�াথ� �� ক�র উঠল স�ার আপনার মাথা টাক �কন? এবার রীিতমত
অ��ত! এর একট�প�র ঘ�া �ব�জ উঠল এবং িতিন �বর হ�য় �গ�লন।

এই ঘটনায় িশ�াথ�রা �কান ধর�নর শ�ৃলা ভ� ক�র�ছ? িশ�াথ� িহ�স�ব িশ��কর
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সা�থ �কান ধর�নর ��াচার অনসুরণ করা উিচত তা ৫িট প�য়�� ব�াখ�া কর। ৫

৫। "যত সীমাব�তাই থাকুক – িনজ িশ�া �িত�ান ও িশ�ক িশ�কা�ক স�ান ক�ন,
ভালবাসনু।”—কথািট �তামার িশ�া �িত�া�নরআ�লা�ক ব�াখ�া কর। ৫

৬। �তামার জীব�নর অজ�ন কা�দর িবসজ��নর ফসল? কীভা�ব ত�িম তা�দর অবদান
�রণ কর�ব? ৫

***উ�রপ� ১৯ �ম, ২০২০ এর ম�ধ� (samia.cosmo20@gmail.com) এই িঠকানায়
পািঠ�য় িদ�ত হ�ব।
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