
  

 
এসাইনমেন্ট (১ে পর্ব) - ২০২০  

শ্রেণ িঃ সপ্তে 

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

সময়িঃ ১ঘন্টা ৩০ ণমণিট         

িযাকর  অাংশিঃ 

ণিচের প্রশ্নগুচলার উত্তর এক িাচকয ণলখিঃ       

১। শ্রেৌগণলক িযিধাি িা অঞ্চলচেচে োষার শ্রে বিণেত্রয শ্রেখা োয় তাচক কী িচল? 

২। ভাষার বর্জ্ঞািসম্মত ণিচেষচ র শাস্ত্রচক কী িচল?  

৩। ডঃ েুহম্মদ শহীদুল্লাহর েমে র্াাংলা ভাষার উদ্ভর্কাল কে?  

৪। কে শেমক র্াাংলা ভাষার উদ্ভর্ ঘমে?  

৫। পাাঁচ হাজার র্ছর পূমর্ব ইউমরামপর েধ্যভামে ককান ভাষা প্রচবলে বছল?  

৬। শ্র াটট উইণলয়াম কচলচের প্রণতষ্ঠা কত সাচল?  

৭। ভাষা কক বর্মেষর্ করমল কয়বে কেৌবলক উপাদান পাওয়া যায়? কসগুমলা কী কী? 

৮। স্পশট ধ্বণিগুচলাচক শ্রে পাাঁেণট োচগ োগ করা হয় এই ণিোগগুচলাচক কী িচল? 

৯। ে, র, ল, ি এই োরণট ি ট শ্রক কী ধ্বণি িচল এিাং শ্রকি?  

১০। নাবসকয ধ্ববন কামক র্মল? নাবসকয ধ্ববন কয়বে ও কী কী?  

১১। উচ্চার  বিণশষ্ট্য অিুসাচর িযঞ্জিধ্বণি কত োচগ ণিেক্ত ও কী কী?  

১২। শ্রঘাষধিণি কাচক িচল? উোহার  োও।  

১৩। িাাংলা োষায় শ্রমৌণলক স্বরধ্বণি কয়ণট ও কী কী?  
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১৪। ণিয়া ণিেণক্ত কাচক িচল? উোহার  োও।  

১৫। কারক কত প্রকার ও কী কী? 

১৬। তৎসম সণি কাচক িচল? উোহার  োও।  

১৭। সবি কে প্রকার ও কী কী?   

১৮। ‘উজ্জ্বল’ ও ‘উদ্ধার’ এর সণি ণিচেে কর। 

১৯। ‘উপকারীর উপকার স্বীকার কচর শ্রে’ এিাং ‘আয় িুচে িযয় কচর শ্রে’ িাকয েুইণট শ্রক এক 

কথায় প্রকাশ কর।  

২০। ‘চগাড়ায় গলে’ িাগধারাণটর অথট ণলখ ও একণট িাচকয প্রচয়াগ কর। 

ণিণমটণত অাংশিঃ 

১। অিুচেে ণলখিঃ                

িাাংলা িিিষট  

২। োিসম্প্রসার  করিঃ              

িািাি শ্রেচশর িািাি োষা  

ণিিা স্বচেশী োষা ণমচট ণক আশা?  

৩। সারাাংশ ণলখিঃ                

অপচরর েিয তুণম শ্রতামার প্রা  োও, আণম তা িলচত োই শ্রি। অপচরর কু্ষদ্র কু্ষদ্র েুিঃখ তুণম েূর 

কচরা। অপরচক একটুখাণি সুখ োও। অপচরর সচে একটুখাণি ণমণষ্ট্ কথা িচলা। পচথর অসহায় 

মািুষণটর ণেচক একটু করু  োহণি ণিচক্ষপ কচরা, তাহচলই অচিক হচি। েণরত্রিাি, 

মািিতাসম্পন্ন মািুষ ণিচের শ্রেচয় পচরর অোচি শ্রিণশ অধীর হি, পচরর েুিঃখচক শ্রেচক রাখচত 

শ্রগৌরিচিাধ কচরি।  

৪। আচিেি পত্র ণলখিঃ              

শ্রতামার এলাকায় পাঠাগার স্থাপচির েিয উপচেলা শ্রেয়ারমযাচির ণিকট একণট আচিেি পত্র ণলখ। 
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