
  

 
এসাইনমেন্ট (১ে পর্ব) - ২০২০  

শ্রেণ িঃ সপ্তে 

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ে পত্র 

সময়িঃ ১ঘন্টা ৩০ ণমণিট         পূর্বোনঃ ৫০ 

ণিচের প্রশ্নগুচলার উত্তর এক িাচকে ণলখিঃ       ২০ 

১। এশীয়চের মচযে শ্রক প্রথম শ্রিাচিল পুরস্কার শ্রপচয়ণিচলি?  

২। কািুণলওয়ালার কত ণেচির কারােণ্ড হচয়ণিল?  

৩। লাটু শ্রকাথায় ডািা ভাঙা পাণখটার জিে ঝুণি শ্রিেঁচয শ্রেয়?  

৪। ‘েমকপ্রে’ শচের অথথ কী?  

৫। মক্কা ণিজচয়র পর শ্রকাথায় িচস হযরত মুহাম্মে (স.) িকৃ্ততা করণিচলি?  

৬। ‘পণরত্রা ’ শচের অথথ কী?  

৭। ‘আমার ভাইচয়র রচক্ত রাঙাচিা একুচশ শ্রেব্রুয়ারী গািণটর সুরকার শ্রক? 

৮। লখার শরীচর শ্রকাি স্থাচি খে কচর কােঁটা ঢুচক শ্রগল?  

৯। ‘িতুি শ্রেশ’ কণিতাটি শ্রকাি গ্রচের অন্তগথত?  

১০। ‘িতুি শ্রেশ’ কণিতায় েূর সাগচরর পাচর জচলর যাচর কী আচি?  

১১। ‘িাষ্প-শকট’ শচের অথথ কী?  

১২। কাজী িজরুল ইসলাম রণেত ‘েল েল েল’ গািণট শ্রকাি কািেগ্রচের অন্তগথত?  

১৩। ‘আমার িাণি’ কণিতায় কটর্ ককান ফুমের োো গাাঁথমর্ন? 

১৪। শ্রকাি ঋতুচত ‘শাণল’ যাি উৎপন্ন হয়?  



  

১৫। ‘সিার আণম িাত্র’ কণিতায় শ্রক কণিচক আপি শ্রতচজ জ্বলচত মন্ত্র া শ্রেয়?  

১৬। শ্রক থণল শ্রিাঝাই কচর িখণশশ শ্রপল?  

১৭। িিেুচলর প্রকৃত িাম কী?  

১৮। িুলু শ্রলখচকর কাচির কাচি এচস কী িচলণিল?  

১৯। সপ্তাচহর কত সময় শ্রিচলচের রেিা ণলখার জিে িােঁযা ণিল?  

২০। আেুভাই িরাির কয়ণট পুরস্কার শ্রপচতি ও শ্রসগুচলা কী কী? 

 

১। ণিচের অিুচেেণট পি এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

‘অযথ পৃণথিী কচরি শাসি যূলার তখচত িণস 

 শ্রখজুরপাতার প্রাসাে শ্রতামার িাচর িাচর শ্রগচি খণস 

সাইমমু-ঝচি। পচিচি কুণটর, তুণম পিণি ক’ িুচয়, 

       ঊচবথ যারা-পকেশ্রি তাহারা, তুণম ণিচল খািা ভূেঁচয়।  

       শত প্রচলাভি ণিলাসিাসিা ঐশ্বশ্রযথের মে 

       কচরচি সালাম েূর হচত সি িুেঁইচত পাচর ণি পে। 

       সিাচর ঊচবথ তুণলয়া যণরয়া তুণম ণিচল সি ণিচে 

       িুচক কচর সচি শ্রিিা কণর পার, আপণি রণহচল ণপচি।’ 

 

ক) হযরত মুহাম্মে (স.) ভৃচতের িাম কী ণিল?            ১  

খ) ‘জগচত সাচমের প্রণতষ্ঠা শ্রমাস্তাো েণরচত্রর অিেতম ণিচশষত্ব’। িোখো কর।      ২  



  

গ) উদ্দীপচকর প্রথম োর েরচ  ‘মরু-ভাস্কর’ প্রিচের শ্রকাি ণেকণট েুচট উচেচি? 

িোখো কর।                ৩  

ঘ) উদ্দীপকণটর মূলভাি ‘মরু-ভাস্কর’ প্রিচের সমূ্প থ ভািচক স্পশথ করচত শ্রপচরচি 

ণক? শ্রতামার মতামত োও।              ৪  

 

২। ণিচের অিুচেেণট পি এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

যুগ যুগ যচর সমাচজ েণমকচেণ র মািুচষরা রক্তঝরা ঘাচম ও অক্লান্ত পণরেচম সুন্দর সুরমে 

অট্টাণলকা গচি তুচলচি। এর েচলই সম্পেশালী শ্রশাষকচের আচয়ণশ জীিি আরামোয়ক হচয়চি। 

ণকন্তু যারা পৃণথিীচক এমি শাণন্তময় কচরচি তারা অিচহণলত ও উচপণিত। এমিণক েচমর িোযে 

পাওিা শ্রথচকও তারা িণিত।  

ক)  মািিসভেতার যথাথথ রূপকার কারা?            ১ 

খ) “তারাই মািুষ, তারাই শ্রেিতা, গাণহ তাহাচেণর গাি, -কণি কাজী িজরুল ইসলাম এখাচি 

কাচের উচদ্দচশে গাি শ্রগচয়চিি? িুণঝচয় ণলখ।           ২  

গ) উদ্দীপচকর সাচথ কণিতার শ্রকাি অাংচশর ণমল রচয়চি - িোখো কর।        ৩ 

ঘ) উদ্দীপচক শ্রশাষক ও শ্রশাণষচতর শ্রয বিণশষ্ট্ে েুচট উচেচি তা ‘কুণল-মজুর’ কণিতার আচলাচক 

িোখো কর।               ৪ 

 

৩। ণিচের অিুচেেণট পি এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

জয় ঢাকা শ্রমণডচকল কচলচজর শ্রশষ িচষথর িাত্র। পরীিা শ্রশচষ িাণি ণেরচি িচল মাচক ণেণে ণলচখ 

জাণিচয়চি। মা শ্রিচলর পিচন্দর সি খািার শ্রযমি- মুণি, মুিণক, শ্রমায়া, কুমচিা িণি িাণিচয়চিি। 

শ্রিচল িাণি ণেরচল ণপো-পাচয়স িািাচিার প্রস্তুণতও ণিচয়চিি। জময়র পরীিা শ্রশষ হওয়ার আচগই 

শ্রেশ জুচি শুরু হল মাতৃভাষা রিার োণিচত আচন্দালি। এমি অিস্থায় জয় েুপ কচর থাকচত 



  

পাচরণি। শ্রসও সণিয়ভাচি অাংশগ্রহি কচর এ আচন্দালচি। এক সময় পুণলচশর গুণলচত শণহে হয় 

জয়। 

ক) শ্রজলখািার ডাক্তাচর শ্রিচলর িাম কী ণিল?            ১ 

খ) ণেিাজপুচরর কারাগাচর শ্রলখচকর মি হালকা হচয়ণিল কীভাচি?         ২ 

গ) উদ্দীপচকর ‘জয়’ েণরত্রণটর সাচথ ‘িুলু’ গচের িুলু েণরচত্রর সােৃশে ি থিা কর।       ৩ 

ঘ) উদ্দীপচকর মূলভাি ও িুলু গচের মূলভাি একই সূচত্র গােঁথা’ - মন্তিেণটর যথাথথতা ণিরূপি 

কর।                 ৪ 


