
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (কািুণলওয়ালা) 

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। শ্রলখক কী শ্রেচখ রহমতচক ণেিচত পারচলি? 

২। ণমণি ণেৎকার কচর কাচক ডাকচত লাগল? 

৩। ণমণির কু্ষদ্র আঁেল কীচে পণরপূ ণ? 

৪। ণমণির মা শ্রকমি স্বভাচির শ্রলাক ণিচলি? 

৫। কািুণলওয়ালার শ্রমচয়ণি শ্রকাথায় থাচক? 

৬। িাাংলাচেচের জাতীয় োংগীত কার শ্রলখা? 

৭। রহমত ণমণিচক কী িচল ডাকত? 

৮। ণমণি শ্রে োচরায়াচির কথা িচলচি তার িাম কী? 

৯। কািুণলওয়ালার িাম কী? 

১০। ‘েুণহতা’ েচের অথণ কী? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১. রহমচতর কারাে- হচয়ণিল শ্রকি? 

২. কািুণলওয়ালা ণমণিচক স্নেহ করত শ্রকি?  



  

৩. কারাগার শ্রথচক মুণি শ্রপচয়ই রহমত শ্রকি ণমণির োচথ শ্রেখা করচত এচেণিল? 

৪. ণমণি শ্রকমি স্বভাচির মািুষ? িযাখযা কর। 

 

ণিচের অিুচেেণি পড় এিাং েৃজিেীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ  

েুন্দরিচি বাড়ি স্নসাহেল ণময়ার। এলাকার কাজ-কচমণর অভাি ঘিচল েচল আচে মড়িরাহের 

িাণড়চত। িিচরর একিা ণিণেণষ্ট েময় শ্রে মড়িহরহের িাণড়চত কািাত। এভাচি কচয়কিার আেচতই 

একিা ণিভণরতার েম্পকণ ততণর হয়। একিার শ্রে স্ত্রী-েন্তাি ণিচয় শ্রিড়াচত আচে। েচে কচর ণিচয় 

আচে েুন্দরিচির মধু, োগচরর ণকিু মাি আর ফলমূল। েুণেি অিস্থাচির পর ণফচর োওয়ার 

েময় মড়িরার িািা তার হাচত ণকিু িাকা ধণরচয় শ্রেি। ণকন্তু স্নসাহেল ণময়া িাকািা  শ্রফরত ণেচত 

ণেচত িচল- “ভাই আপিার এখাচি কাজ কচর োংোচর েেলতা ণফচরচি। আপিার অেীম েয়া, 

তচি এই িাকািা আণম ণিচত পারি িা। আণম আপিার এই শ্রিাি স্নমহেটাহে ভাচলািাচে এগুচলা 

ণিচয় এচেণি, অিয কারচ  িয়।”  

ক) ‘েুণহতা’ েচের অথণ কী?  

খ) কািুণলওয়ালা ণমণিচক স্নেহ করত শ্রকি? 

গ) উদ্দীপচকর শ্রোচহল ণময়ার েচে ‘কািুণলওয়ালা’ গচের শ্রকাি েণরচত্রর ণমল রচয়চি? িযাখযা 

কর।  

ঘ) ‘উদ্দীপকণি ‘কািুণলওয়ালা’ গচের েমগ্র ভািচক ধার  িা করচলও ণিচেষ ণেচকর 

ণিচেণেক’- মন্তিযণি ণিচেষ  কর। 

 

বহুড়িববাচড়ি প্রশ্নঃ  

১. ‘কািুণলওয়ালা’ গচে ণমণিণর িয়ে কত ণিল? 



  

 খ) োর িির   খ) পাঁে িির    গ) িয় িির   ঘ) োত িির  

২.  শ্রক এক েন্ড কথা িা কণহয়া থাণকচত পাচরিা? 

 খ) শ্রলখক   খ) কািুণলওয়ালা   গ) ণমণিণর মা   ঘ) ণমণি 

৩.   কাকচক শ্রকৌয়া িচলণিল শ্রক? 

     ক) ণমণি   খ) ণমণির মা    গ)  কািুণলওয়ালা   ঘ) রামেয়াল োচরায়াি 

৪.  ‘কািুণলওয়ালা’ গচের শ্রলখক েকাল শ্রিলায় িচভচলর কততম পণরচেচে হাত ণেচয়ণিল? 

 ক) একােে   খ) দ্বােে    গ) ষষ্ঠেে    ঘ) েপ্তেে 

৫.  কািুণলওয়ালার িাম কী ণিল? 

 ক)  রামেয়াল    খ) রহমাি     গ) রণহম    ঘ) রহমত 

৬. রহমচতর কাচি রামপুরী োেচরর জিয ণকণিৎ ধাণরত শ্রক? 

  ক)  শ্রলখক    খ) ণমণি    গ)  োচরায়াি   ঘ) শ্রলখচকর প্রণতচিেী 

৭. রহমচতর মুখ শ্রকৌতুকহাচেয প্রফুলয হইয়া উণিল শ্রকি? 

 ক)  শ্রলখচকর কথা শুচি    খ) োচরায়াচির কথা শুচি   

 গ) পাহারাওয়ালাচের কথা শুচি ঘ) ণমণির ডাক শুচি 

৮.  শ্রলখচকর ঘচর ণকচের োিাই িাণজচতচি? 

 ক) োচরায়াচির ণিিাচহর     খ) শ্রলখচকর ণিিাচহর    

 গ) ণমণির ণিিাচহর     ঘ)  কািুণলওয়ালার ণিিাচহর 

৯. রহতমচতর কারােন্ড হচয়ণিচলা-  

 ক) ৩ িিচরর   খ) ৫ িিচরর   গ) ৭ িিচরর   ঘ) কচয়ক িিচর 



  

১০.  ‘লড়কী’ েচের অথণ ণক? 

  ক) শ্রমচয়     খ) শ্রিাি    গ)  িাতণি   ঘ) ভাণি 

১১. ‘অন্তিঃপুর’ দ্বারা কী শ্রিাঝাচিা হচয়চি? 

 ক) িাণড়র োমচির অাংে     খ) িাণড়র আণিিা    

 গ) িাণড়র ণপিচির ণেক     ঘ) িাণড়র ণভতচরর অাংে 

১২. আফগাণিস্তাচির মরু পিণচতর আিহাওয়া শ্রকমি? 

 ক) গরম  খ) উষ্ণ  গ) আদ্রণ  ঘ) রুক্ষ 

১৩. কািুণলওয়ালার গাচয়র কাপড় শ্রকমি ণিল? 

 ক) পাতলা  খ) শ্রিাি    গ) পণরষ্কার  ঘ) ময়লা ণিলা  

১৪. ‘চখািাণি’ িলচত কী িুঝায়? 

 ক) িক জাতীয় ফল   খ) ণমণষ্ট জাতীয় ফল 

 গ) িাোম জাতীয় ফল   ঘ) আিুর জাতীয় ফল 

১৫.  শ্রিািচের জিয রিীন্দ্রিাচথর ণিণভন্ন রেিা কী িাচম  োংকণলত হচয়চি? 

 ক) েিণয়তা    খ) গে মঞু্জরী   গ) তকচোরক    ঘ) ণেশু 
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শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (লখার একুশে)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। শাি শচের অর্থ কী?  

২।  ‘লখার একুচশ’ গচের শ্রলখক শ্রক? 

৩। ‘আমার ভাইচয়র রচে রাঙাচিা একুচশ শ্রেব্রুয়ারী গািণির রেণয়তা শ্রক? 

৪। লখা রাচত শ্রকার্ায় ঘুমায়? 

৫। লখার পাচয় কীচের কাাঁিা েুিল? 

৬। শ্ররললাইিচক লখার কী মচি হয়?  

৭। লখার মা কী কাজ কচরি?  

৮। লখা কখি ণখচে ও কষ্ট ভুচল যায়?  

৯। কী শ্রেখচল লখার িুক শ্রকাঁচপ ওচে?  

১০। লখার শরীচর শ্রকাি স্থাচি খে কচর কাাঁিা ঢুচক শ্রগল? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। লখা হাচতর মুচোিাচক শে কচর ণিল শ্রকি? 

২। ‘গচিথ িুক ভচর ওচে লখার’ - শ্রকি? িুণিচয় শ্রলখ। 

৩। লখার িুচক কাণশ জচম শ্রকি? 



  

৪। ‘লখা ভাণর মজার েুষু্ট শ্রেচল’ - শ্রকি? িুণিচয় োও। 

 

ণিচের অিুচেেণি পড় এিাং েৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

প্রণত িের কণিতা শণহে ণমিারিাচক হাত িুণলচয় যায়। িীল আকাশ, েিুজ মাে, কৃষ্ণেূড়া েুল 

ণকেুই শ্রেখচত পায় িা শ্রে। কার  কণিতা শ্রয জন্মান্ধ। তচি পাণখর কূজি শুচি, িাতাচের অিুভি 

পায় েুচলর ঘ্রাচ । কণিতা যায় প্রকৃণতর অজািা, অচেখা রাচজে। মুণেচযাদ্ধা োেু তার িনু্ধ। োেুর 

কাে শ্রর্চক কণিতা  ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১-এর গে শুচি, মচির রচঙ আাঁচক ণমণেল, প্রণতিাে ও 

োংগ্রাচমর েণি। কণিতার  হাচত েুল। শ্রে এণগচয় যায়। শণহে ণমিাচর হাত িুলায়। ণিচজর মচতা 

কচর শণহেচের েদ্ধা জািায়। এ শ্রেশিাচক আশা িা শ্রেখচলও শ্রেশিাচক শ্রে তার অন্তচরই স্থাি 

ণেচয়চে। 

ক) লখার পাচয় কীচের কাাঁিা েুিল?        ১ 

খ) ‘চেণেি েকাচল ণেল িড় আশ্চযথ েুন্দর- এখাচি শ্রকাি ণেচির  েকাচলর কর্া িলা হচয়চে? 

িুণিচয় শ্রলখ। 

গ) উদ্দীপকণির োচর্ ‘লখার একুচশ’ গচের শ্রকাি ণেকণির োেৃশে আচে? ণেণিত কর। 

ঘ) ‘চপ্রক্ষাপচি ণভন্নতা র্াকচলও লখা ও কণিতার মচধে শ্রেতিাগত  োেৃশে আচে’- উণেণি 

ণিচেষ  কর।  

 

বহুনিববাচনি প্রশ্নঃ 

১. ‘লখার একুচশ’ গেণিচত শ্রকাি ণিষয়ণি েুচি উচেচে? 

 ক) ভাষাশণহেচের প্রণত েদ্ধা  

 খ) মুণেযুচদ্ধর প্রণত েদ্ধা 



  

 গ) িণিত ণশশুচের জীিিোংগ্রাম  

 ঘ) ভাষা আচন্দালচির সৃ্মণত  

২. ‘লখার একুচশ’ গচের রেণয়তা শ্রক? 

 ক) আিুিকর ণেণদ্দক    খ) কায়চকািাে 

 গ) আিু জাের    ঘ) জণহর রায়হাি 

৩. ‘শাি’ অর্থ কী? 

 ক) শ্রগােল   খ) আচলা   গ) পার্র   ঘ) রণি 

৪. লখা কখি তার ণখচের কষ্ট ভুচল যায়?   

  ক) ঘুমুচত পারচল        খ) মাচক কাচে শ্রপচল 

 গ) শ্রখলার েঙ্গী শ্রপচল       ঘ) প্রভাি শ্রেণরর গাি শুিচল 

৫. লখার রাচত ণিোিা শ্রকািণি?  

 ক) শ্রোকাচির োমচি শ্রিণি 

 খ) েুিপাচতর কণেি শাি 

 গ) শ্ররললাইচির কাচের ণিপার 

 ঘ) িণির শ্রিাাংরা ণিোিা 

৬। ‘লখার রাচতর ণিোিা েুিপাচতর কণেি শাি।’ – িাকেণিচত মূলত কী প্রকাণশত হচয়চে? 

 ক) ণপতৃহীিতা  খ) ণিরক্ষরতা   গ) মূখথতা   ঘ) োণরদ্রতা 

৭. লখা কাচক শ্রেচখণি এিাং শ্রেচি িা? 

 ক) মাচক   খ) মামাচক গ)   িািাচক   ঘ) োোচক 



  

৮. লখা কখি ণখচে ও কষ্ট ভুচল যায়? 

 ক) মাচক কাচে শ্রপচল   খ) ঘুমুচত পারচল  

 গ) শ্রখলার েঙ্গী শ্রপচল    ঘ) প্রভাতচেণরর গাি শুিচল 

৯. লখার মা শ্রকমি কচর ঘুমাণেল? 

 ক) িাক শ্রেচক   খ) মুখ হাাঁ কচর 

 গ) মরা োচপর মচতা   খ) কুম্ভকচ থর মচতা 

 

১০. োণহণতেক আিুিকর ণেণদ্দক কত ণিষ্টাচে জন্মগ্রহ  কচরি? 

 ক) ১৯৩৩ ণিষ্টাে   খ) ১৯৩৪ ণিষ্টাে 

 গ) ১৯৩৫ ণিষ্টাে   ঘ) ১৯৩৬ ণিষ্টাে 

১১. ‘িারুে শ্রপাড়া প্রহর’ গ্রন্থণি কার শ্রলখা? 

 ক) কাজী িজরুল ইেলাম   খ) আিুিকর  ণেণদ্দক 

 গ) রিীন্দ্রিার্ োকুর    গ) মামুিুর রশীে 

১২. আিুিকর ণেণদ্দক শ্রকাি ণিশ্বণিেোলচয় অধোপিা কচরি? 

 ক) ঢাকা ণিশ্বণিেোলয়   খ) েট্টগ্রাম ণিশ্বণিেোলয় 

 গ) রাজশাহী ণিশ্বণিেোলয়   ঘ) জাহাঙ্গীরিগর ণিশ্বণিেোলয় 

১৩. ‘ণশণশচর শ্রভজা তুলতুচল’ ণজণিেণি কী? 

 ক) েুল  খ) শ্রখাঁকণশয়াল  গ) কােচিড়াণল  ঘ) শণহে ণমিার 

১৪. লখা কিুই ও িুচক হাত ণেচয় কী শ্রির পায়? 



  

 ক) উচত্তজিায় র্রর্র   খ) িািকা রে  

 গ) জ্বচরর লক্ষ   ঘ) অে অে শীত 

১৫. পচর্ পচর্ ণমণেচল শত শত মািুচষর হাচত কী? 

 ক) লাণে-চোাঁিা   খ) পতাকা  

 গ) েুচলর গুে   ঘ) অ-আ-ক-খ 
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শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (মরুভাস্কর) 

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। হযরত মুহাম্মদ (স.) শ্রকাি শ্রেচত্র িচের মচতা কচ ার ণিচলি? 

২। হিীিুল্লাহ্ িাহার কত সাচল জন্মগ্রহ  কচরি? 

৩। শ্রকাচিা ণকিু মুখস্থ িা করাচক আরচির শ্রলাচকরা কী মচি করচতি? 

৪। হযরত শ্রমাস্তফা (স.) কত িির শ্রিেঁচে ণিচলি? 

৫। হযরচতর ঘচর কী পাতার ণিিািা ণিল? 

৬। হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর দাইমার িাম কী? 

৭। হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর ভৃতয কত িির ধচর তার োকণর কচরচিি? 

৮। হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর কিযার িাম কী? 

৯। ‘মরু-ভাস্কর’ শচের অর্থ কী?  

১০। হযরত মুহাম্মদ (স.) ণকচসর ওপর সি সময় শ্রজার ণদচয়চিি?  

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। মুহম্মদ (সািঃ) এর েণরত্র কীভাচি শ্রকামল আর কচ াচরর সাংণমে  হচয়ণিল? িযাখযা কর। 

২। মুহম্মদ (সািঃ) শ্রক শ্রকি “মরু-ভাস্কর” িলা হচয়চি? 

৩। হযরত মুহম্মদ (সািঃ) ক্রীতদাসচদর পণরত্রাচির িযিস্থা কচরচিি শ্রকি? 



  

৪। মািুচষর প্রণত হযরত মুহাম্মদ (স) এর আের  কীরূপ ণিল?  

 

ণিচের অিুচেদণি পড় এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর দাওিঃ  

এক িুণড়  িিী কণরম (স.) শ্রক িািাভাচি কষ্ট ণদত। িিী কণরম (স.) শ্রয পর্ ণদচয় যাতায়াত 

করত শ্রসই পচর্ কােঁিা শ্রফচল রাখত, শ্রসই কােঁিা িিী কণরম (স.) -এর পাচয় ফুিচল িুণড় ণখলণখল 
কচর হাসত। ঐ িুণড়র অসুচখর সময় রাসূল (স.) তাচক শ্রসিা শুশ্রুষা কচরি এিাং ণেণকৎসা ও 

পর্য ণদচয় সুস্থ কচর শ্রতাচলি। িিী কণরম (স.)-এর এ আেরচ  িুণড় মুগ্ধ হচয় ইসলাম ধমথ গ্রহ  

কচরি।  

ক) ‘মরু-ভাস্কর’ শচের অর্থ কী? 

খ) ‘এচদর জ্ঞাি দাও প্রভু এচদর েমা কর।’ উণিণি িযাখযা কর। 

গ) উদ্দীপচকর ঘিিার সাচর্ ‘মরু-ভাস্কর’ গচের শ্রকাি ণদকণির ণমল আচি? িযাখযা কর।   

ঘ) ‘উদ্দীপচক প্রণতফণলত েণরচত্রর বিণশষ্টযণি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর গুচ র প্রণতফলি মাত্র, তােঁর 

সমূ্প থ পণরেয় িয়’- যর্ার্থতা মূলযায়ি কর। 

 

বহুনিববাচনি প্রশ্নঃ  

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর জীিচির যািতীয় তর্য শ্রকমি? 

 ক) িাস্তি   খ) অিাস্তি 

 গ) কােণিক   ঘ) ঐণতহাণসক 

৩. হযরত মুহাম্মদ (স.) মািিজাণতর কী? 

 ক) ইণতহাস   খ) শ্রগৌরি 



  

 গ) অহাংকার   ঘ) পর্প্রদশকথ 

৪. হযরত মুহাম্মদ (স.) শ্রকমি জীিিযাপি করচতি? 

 ক) কচ ার   খ) অিাড়ম্বর 

 গ) আড়ম্বর   ঘ) ণিলাসিহুল 

৫. ‘আমীর আলী’ গ্রচের রেণয়তা শ্রক? 

 ক) কাজী িজরুল ইসলাম খ) আিুিকর ণসণদ্দক 

 গ) হিীিুল্লাহ্ িাহার  ঘ) জসীমউদ্দীি 

৬. হযরত মুহাম্মদ (স.) শ্রকাি শ্রেচত্র িচের মচতা কচ ার ণিচলি? 

 ক) গভীর আত্মণিশ্বাচস  খ) িারীর মযথাদা রোয় 

 গ) সতয ও সাংগ্রাচমর শ্রেতিায় ঘ) সাচমযর প্রোর ও প্রণতষ্ঠায় 

৭.  ‘এচদর জ্ঞাি দাও প্রভু- এচদর েমা কর’- উণিণির মধয  

 ণদচয় হযরত মুহাম্মদ (স.) এর েণরচত্রর শ্রকাি বিণশষ্টযণি  

 প্রাধািয শ্রপচয়চি?  

 ক) েমা ও মহািুভিতা খ) দয়া ও করু া 

 গ) শ্রপ্রম ও ভাচলািাসা  ঘ) িাৎসলয ও িযায়ণিোর 

৮. ‘কারুর জন্ম িা মৃতুযচত েন্দ্র-সূচযথ গ্রহ  লাগচত পাচর িা’-  

 উণিণির মধয ণদচয় হযরচতর শ্রকাি ধরচির মচিাভাি  

 প্রকাশ শ্রপচয়চি? 



  

 ক) সামযিাণদতার  খ) মািিচপ্রচমর 

 গ) সাংস্কারমুণির  ঘ) দৃঢ়ণিশ্বাচসর 

৯. হিীিুল্লাহ্ িাহার কার ‘ভি ণশষয’ ণিচলি? 

 ক) িজরুচলর   খ) রিীন্দ্রিাচর্র 

 গ) জীিিািচের  ঘ) জসীমউদ্দীচির 

১০. হিীিুল্লাহ্ িাহার কত সাচল জন্মগ্রহ  কচরি? 

 ক) ১৯০৬ খ) ১৯৬৪ গ) ১৯০৮ ঘ) ১৯০৯ 

১১. হিীিুল্লাহ্ িাহার শ্রকাি শ্রজলায় জন্মগ্রহ  কচরি? 

 ক) শ্রিায়াখালী শ্রজলায়  খ) োেঁদপুর শ্রজলায় 

 গ) শ্রফিী শ্রজলায়  ঘ) েট্টগ্রাম শ্রজলায় 

১২. হিীিুল্লাহ্ িাহার কত সাচল মৃতুযির  কচরি? 

 ক) ১৯৬২ খ) ১৯৬৪ গ) ১৯৬৬       ঘ) ১৯৬৮ 

১৩. মািুচষর জীিচি কারা লাি য ফুণিচয়চিি? 

 ক) মহামািিরা   খ) ভাচলা মািুচষরা 

 গ) মহাপুরুচষরা  ঘ) ধিী মািুচষরা 

১৪. কাচদর সৃ্মণতশণি ণিল অসাধার ? 

 ক) িণিচদর   খ) িণিচদর পণরিাচরর শ্রলাকচদর 

 গ) মহাপুরুষচদর  ঘ) আরচির শ্রলাকচদর 



  

১৫. হযরত শ্রমাস্তফা (স.) ণকচসর শ্রগৌরি? 

 ক) পৃণর্িীর শ্রগৌরি  খ) মািুচষর শ্রগৌরি 

 গ) মািিতার শ্রগৌরি  ঘ) ধচমথর শ্রগৌরি 
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শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (শব্দ থেকে েবিতা) 

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। হুমায়ুি আজাদ শ্রকাি শ্রজলায় জন্মগ্রহ  কচরি? 

২। হুমায়ুি আজাদ ঢাকা ণিশ্বণিদযালচয়র শ্রকাি ণিভাচে অধ্যাপিা কচরচেি? 

৩। কণিতা ণলখচত হচল প্রথচমই কী জািচত হচি?  

৪। কণিরা ণকচের মচতা েুন্দর কথা িচলি? 

৫। ফুচলর মচতা কণিতা ও িূপুচরর শচের মচতা েড়া িািাচত োইচল  ণকচের শ্রখলা শ্রখলচত   

হচি? 

৬। শ্রোট িয়চে িুচক ভাি জমাচিা হচল আমাচদর শ্রকািণট িাড়চি? 

৭। স্বচের িযিহার শ্রিণশ হয় শ্রকাথায়? 

৮। ‘েমকপ্রদ’ শচের অথথ কী? 

৯। ‘শে শ্রথচক কণিতা’ প্রিচে শ্রলখক শ্রে কণিতাণট ণলচখচেি তার িাম কী? 

১০। ‘মুশণকল’ শচের অথথ কী?  

ণিচের অিুধ্ািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১) কণিতায় েি েময় িতুি কথা িলচত হচি শ্রকি? 

২) ‘কণিতার জিয দরকার শে- রাংচিরাং এর শে’-িুণিচয় ণলখ। 

 



  

৩) োর শ্রোচখ স্বে শ্রিই শ্রে কণি হচত পাচর িা শ্রকি? 

ণিচের অিুচেদণট পড় এিাং েৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর দাওিঃ 

েুমি েযার েপ্তম শ্রেণ র িাাংলা ক্লাচে োত্রোত্রীচদর িচলি, োণহচতযর একণট অিযতম শাখা হচলা 

প্রিে। প্রিচে শ্রকাচিা েণরত্র থাচক িা। প্রািণেক শ্রকাচিা ণিণদথষ্ট ণিষচয় তার ভািিা িা মতামত 

এখাচি িযক্ত কচরি। েুণক্ততকথ ও ণিোর ণিচেষচ র েমন্বচয়ই রণেত হয় োথথক প্রিে। 

ক) ‘লাল িীল দীপািণল’ িইণট কার শ্রলখা? 

খ) কণিতায় েি েময় িতুি কথা িলচত হচি শ্রকি? 

ে) উদ্দীপচকর িক্তিয অিুোচর কণিতা ও প্রিচের মধ্যকার পাথথকয ‘শে শ্রথচক কণিতা’ প্রিচের 

আচলাচক িযাখযা কর। 

ঘ) ‘কণিতায় েুণক্ততকথ থাচক িা’- উদ্দীপক ও ‘শে শ্রথচক কণিতা’ প্রিচের আচলাচক উণক্তণটর 

োথথকতা োোই কর। 

িহুবিিবাচবি প্রশ্নঃ 

১. শ্রলখচকর মচত শ্রকািটাচক কণিতা িলা োয়? 

 খ) ো পড়চল মচির শ্রভতর েণি জমা হয় 

 খ) ো পড়চল মচির শ্রভতর স্বে শ্রজচে ওচে 

ে) ো পড়চল মচির শ্রভতর আচিে ততণর হয় 

 ঘ) ো পড়চল মচির শ্রভতর মি শ্রজচে ওচে 

২. কণিতায় শ্রকািণটর েথােথ িযিহাচরর ওপর শ্রিশ শ্রজার ণদচত হচি? 

 ক) শে     খ) স্বে    ে) েণতণেহ্ন     ঘ) ঐণতহয 

৩. ‘চদাকাণি’ তার শ্রদাকাচি শ্রকাি ফুচলর মুচখর রুপ ণিণি করচি? 



  

 ক) েেরাজ     খ) েূেথমুখী      ে) পারুল      ঘ) শ্রোলাপ 

৪. শ্রক কণি হচত পাচর িা? 

 ক) োর মচি রাে শ্রিই 

 খ) োর শ্রকাচিা সৃ্মণত শ্রিই 

 ে) োর মচি স্বে শ্রিই 

 ঘ) োর অিয ণেন্তা আচে 

৫. কণি কাচক আদর কচর েুখ পাি? 

 ক) ধ্বণি       খ) জ্ঞাি        ে) শে        ঘ) িাকয 

৬. কণিরা ণকচের মচতা েুন্দর কথা িচলি? 

 ক) কৃষ্ণেূড়া     খ) শ্রোলাপ  

 ে) মণিকা     ঘ) হােিাচহিা 

৭. হুমায়ুি আজাদ শ্রকাি ণিশ্বণিদযালচয় অধ্যাপিা  কচরচেি? 

 ক) রাজশাহী ণিশ্বণিদযালয়  

 খ) ঢাকা ণিশ্বণিদযালয় 

 ে) জাহাঙ্গীরিের ণিশ্বণিদযালয় 

 ঘ) েট্টগ্রাম ণিশ্বণিদযালয় 

৮. হুমায়ুি আজাচদর গ্রাচমর িাম কী? 

 ক) ণিশীপুর     খ) ভূয়াপুর  

 ে) রাণড়খাল     ঘ) ঘাটাইল 



  

৯. কণিতা ণলখচত হচল প্রথচমই কী জািচত হচি. 

 ক) কণির মণতেণত   খ) কণিতার ণিষয় 

 ে) িািাি রকচমর শে  ঘ) িাচকযর েেিরীণত 

১০. হুমায়ুি আজাদ কত োচল মারা োি?  

 ক) ১৯৯৭      খ) ১৯৯৯      ে) ২০০০      ঘ) ২০০৪ 

১১. োরা কণিতা শ্রলচখি তাচদর কী িলা হয়? 

 ক) কািয  খ) কণিতা  ে) কণি     ঘ) কণিতাকার  

১২. কণিতায় স্বচে কীচের েচন্দর কথা িলা হচয়চে? 

 ক) কণিতার     খ) কণির  ে) শচের  ঘ) িাচের 

১৩. শ্রলখক শ্রোট িয়চে েিাইচক কী করার কথা িচলচেি ? 

 ক) শ্রদখার  খ) শ্রশািার  ে) জািার  ঘ) শ্রখলার 

১৪. কণিতা পড়চল মি শ্রকমি কচর? 

 ক) শ্রিচে ওচে    খ) আকু-পাকু কচর 

 ে) অণির হচয় ওচে   ঘ) ণিচরাহী হচয় ওচে 

১৫. ো পড়চল মচির শ্রভতর স্বে শ্রজচে ওচে তাচক কী িলা হয়? 

 ক) কণি  খ) কণিতা  ে) েন্দ   ঘ) েড়া  

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (পাখি) 

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। লীলা মজুমদাচরর আণদ পপণিক ণিিাস শ্রকাথায়? 

২। ’হলচদ পাণখর পালক’ কার শ্রলখা? 

৩। কুমুর কয় মাস শুচয় শুচয় শ্রেচে? 

৪। লাটু কী রচের ফুল ণিচয় আচস? 

৫। িুচিা হাাঁসরা শ্রকাথায় শ্রথচক এচসচে? 

৬। লাটু পাণখটার ডািায় কী লাণেচয় শ্রদয়? 

৭। আন্দামাি দ্বীপাঞ্চল শ্রকাথায় অিণিি? 

৮। ’ণিঘি’ শচের অথথ কী? 

৯। কী শ্রদচখ কুমু ণিচজও সুি হওয়ার শ্রপ্রর া পায়? 

১০। কুমুচক শ্রকি ণিি মাচসর জিয শ্রসািাঝুণরচি শ্ররচখ আসা হচয়ণেল? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১। কুমু-লাটুর মচি শ্রকাচিা সচন্দহ রইল িা শ্রকি? 

২। কুমুর শ্রোখ ঝাপসা হচয় আচস শ্রকি?  

৩। “হযাাঁ, ওচদর ওই এক ণেন্তা”-এখাচি কী ণেন্তার কথা িলা হচয়চে এিাং শ্রকি? 



  

৪। লাটু শ্রলিু োচের ডাচল ঝুণি শ্রিাঁচধ ণদল শ্রকি? 

 

ণিচের অিুচেদণট পি এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর দাওিঃ 

 শ্রেৌিম িুদ্ধ যখি শ্রোচটা ণেচলি িখি একিার এক ডািাভাো পাণখচক শুশ্রূষা কচর সুি কচর 

িুচলণেচলি। সিাই িলি, িার দয়ার শরীর। িার িনু্ধিান্ধি কণপলািস্তুর অণভজাি িাংচশর 

শ্রেচলচদর মচিা িীরধিুক ণিচয় অিলা পশু-পাণখচদর প্রা  িধ করচিা। এসচি ণিণি 

শ্রকাচিা আিন্দ শ্রপচিি িা। এসি করাচক ণিণি আচদৌ পুরুচষাণেি কাজ মচি করচিি িা। 

িলচিি, এ শ্রযি শ্রোট ভাইণটর দুিঃখ যন্ত্রিায় আিণন্দি হওয়া। ণিণি জািচিি কাউচক 

িীচর ণিাঁধচল শ্রকমি যন্ত্রিা হয়।  

ক) কুমুচক শ্রকি ণিি মাচসর জিয শ্রসািাঝুণরচি শ্ররচখ আসা  

হচয়ণেল? 

খ) উত্তচরর ণদক শ্রথচক পাণখরা এচদচশ উচি আচস শ্রকি?  

ে) উদ্দীপক ও ‘পাণখ’ েচের মচধয সাদৃশয িুচল ধর। 

ঘ) ‘চেৌিম িুচদ্ধর মি মািণসকিা সিাই অজথি করচি পারচল পৃণথিী সুন্দর হচয় উঠচি’- 

উণিণট ণিচেষ  কর। 

 

িহুখির্বাচখি প্রশ্নঃ 

 ১.  লীলা মুজমদাচরর জন্ম শ্রকাথায়? 

 ক) ঢাকা  খ) েট্টগ্রাম  ে) কলকািা    ঘ) িণরশাল 

২.  ণিখযাি রায় পণরিাচর জন্মগ্রহ  কচরি  শ্রক? 

 ক) লীলা মজুমদার   খ) সুকুমার রায় 



  

ে) সুণিমথল িসু   ঘ) মহাচদি সাহা  

৩.  কুমুর কয় মাস শুচয় শুচয়  শ্রেচে? 

 ক) দুই মাস  খ) ণিি মাস   ে) োর মাস  ঘ) পাাঁে মাস  

৪. লাটু কী রচের ফুল ণিচয় আচস? 

 ক) লাল  খ) হলুদ  ে) শ্রিগুণ   ঘ) সাদা  

৫. িুচিা হাাঁসগুচলার োচয়র রাং কী? 

 ক) ধিধচি সাদা খ) সাদা ণফচক োই  ে) হলুদ  ঘ) কাচলা  

৬. আহি িুচিা হাাঁচসর শ্রোখ শ্রদখচি শ্রকমি? 

 ক) সাদা কাশফুচলর মচিা  খ) িীল আকাচশর মচিা 

ে) শ্রকামল ঘাচসর মচিা   ঘ) কাচলা মখমচলর মচিা  

৭. োই রচের িুচিা হাাঁসণট শ্রকাথায় িচস আচে?  

 ক) শ্রলিু োচের পািার আিাচল   খ) শ্রপয়ারা োচের পািার আিাচল 

 ে) জামোচের পািার আিাচল   ঘ) শ্রদািলার োচদ  

৮. আহি িুচিা হাাঁচসর শ্রকাথায় গুণল শ্রলচেচে? 

 ক) পাচয়  খ) ডািায়   ে) পাখিায়    ঘ) িুচক  

৯.  শ্রক কুমুচক হাি-পা োলাচি িচলচে? 

 ক) ডািার  খ) ণদণদমা  ে) লাটু          ঘ) িািা-মা  

১০. পাণখটা ঝুণিচি িচস কাচলা শ্রঠাাঁট ণদচয় কী কচর? 

 ক) িাচ্চাচক আদর কচর  খ) োচের পািা ণোঁচি 



  

ে) িুচকর পালক পণরষ্কার কচর  ঘ) শ্রপাকামাকি ধচর  

১১. িুচিা হাাঁস কী রকম িকশা কচর উচি শ্রেল? 

 ক) ধিুচকর মচিা    খ) িীচরর মচিা 

ে) কাচের মচিা    ঘ) িাাঁকা োাঁচদর মচিা  

১২. কুমুর শ্রকাি অঙ্গ একটু শ্রোট মচি হচলা? 

 ক) ডাি হাি  খ) িাম হাি  ে) ডাি পা   ঘ) িাম পা  

১৩. কুমু হঠাৎ  শ্রকাথায় শ্রশারচোল শুিচি  শ্রপল? 

 ক) িাণির োচদ    খ) িাণির িারান্দায়  

ে) জািালার িাইচর    ঘ) দরজার িাইচর  

১৪. ণিিালচক ঠুকচর শ্রদওয়া শ্রদচখ দুচটা কাক কী করল? 

 ক) মজা শ্রদখল খ) ণেৎকার করল  ে) উচি শ্রেল  ঘ) ভয় শ্রপল  

১৫. কুমু োচের ডাচল কী শ্রদচখ েমচক উঠল? 

 ক) পাণখ  খ) লাটুচক  ে) সাপ  ঘ) ণিিাল  

 

 

 

 

Subject Teacher 
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শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (নতুন দেশ) 

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ   

১। শাণিণিচকতি প্রণতষ্ঠা কচরি শ্রক?  
২। ‘িতুি শ্রেশ’ কণিতার উচেশয কী? 
৩। ভাটা িলচত কী শ্রিাঝায়? 
৪। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর শ্রকাথায় িযাণরস্টাণর পড়চত যাি? 
৫। জচলর ধাচর কী োাঁণড়চয় আচে? 
৬। নারিকেল বন দোথায় োাঁরিকয়? 
৭। দোথায় দনৌো বাাঁধা?  
৮। ‘িতুি শ্রেশ’ কণিতারি োি দলখা? 
৯। পাহাি চূিা দোথায় সাকে? 
১০। িাাংলাচেচশর জাতীয় সাংগীচতর রেণয়তা শ্রক?  
 
ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। ‘বাবা দেকনা আরপকস যায়/ যায় না নতুন দেকশ’ – এই উরিরি দ্বািা েী দবাঝাকনা হকয়কে? 

২। ‘অমরন েকি যাই দেকস োই/ নতুন নগি বকন’- বুরঝকয় রলখ। 

৩। ‘দসখাকনকত দেমন মানুষ/ থাকে দেমন দবকশ’ চিণরিকত েী প্রোশ দপকয়কে? 
৪। ণশশুরা তাচের োরপাচশ কী শ্রেখচত োয় এিাং শ্রকি? 
 

ণিচের অিুচেেণট পড় এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ  

রশহাব ণিসকভাণর েযাচিচলর শ্রেয়ার ণিল সঞ্চাণলত একণট অিুষ্ঠাি শ্রেচখ আমাজি িি সম্পচকে 

জািচত পাচর। পৃণথিীর সিচেচয় িড় ও ণিস্ময়কর িি এই আমাজি। িয়ণট শ্রেশজুচড় এর 

ণিস্তার। এখাচি রচয়চে িািাি প্রজাণতর পশুপাণখ ও কীটপতঙ্গ। এখাচি িাস কচর প্রায় েুই লাখ 



  

শ্ররি ইণিয়াি। আমাজি িচির এই ি েিা ণশহাকবি মচি শ্রকৌতূহল সৃণি কচর। তার মচি পচড় 

িািা তাচক িাাংলাচেচশর সুন্দরিচির কথা িচলণেল। সুন্দরিি পৃণথিীর একমাত্র মযািচগাভ িি। 

এখাচি রচয়চে িািাি জাচতর িৃক্ষ, পশুপাণখ। সুন্দরিি শ্রথচক শ্রমৌয়ালরা মধু সাংিহ কচর। তার 

মচি জাচগ সুন্দরিিচক শ্রেখার তীে শ্রকৌতূহল। 

 ক. েূর-সাগরপাচর জচলর ধাচর কী আচে?  

 খ. ‘জাণিিা শ্রকাি শ্রেচশ/চপৌঁচে যাচি শ্রশচষ’ - িযাখযা কর। 

গ. উেীপচকর ণশহাকবি মকধে ‘িতুি শ্রেশ’ কণিতায় শ্রকাি  রেেরি ফুকি উকেকে? িযাখা 

কর।  

ঘ. উেীপচকর শ্রেতিাই ‘িতুি শ্রেশ’ কণিতার মূল উপজীিয-এ ণিষচয় শ্রতামার শ্রযৌণিক মত 

োও।  

 

বহুরনববাচরন প্রশ্নঃ  

 ১. রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর কত সাচল জন্মিহ  কদিন? 

ক) ১৮৬০    খ) ১৮৬১ 

গ) ১৮৬২        ঘ) ১৮৬৩  

২. রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর শ্রকাি পরণিাচর জন্মিহ  কদিন? 

ক) রায়  খ)  শ্রেৌধুরী 

গ) িচন্দযাপাধযায় ঘ) ঠাকুর  

৩. িযারণস্টাণর পড়ার জিয রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর শ্রকাথায় রগকয়রেকলন? 

ক) রসিণি     খ) রেণি  

গ) করাণে     ঘ) রবকলশ্রত  



  

৪. ‘দশকষি করবতা’ িন্থচর রেয়ণতা দে?  

ক) কাজী িজরুল ইসলাম খ) রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর 

গ) হারুি হািীি  ঘ) সুরনমবল িসু  

৫. রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর কত সাচল শ্রিাদবল পুরস্কার পাি? 

 ক) ১৯১২  খ) ১৯১৩ 

গ) ১৯১৪ ঘ) ১৯১৫  

৬. জদলি ধাচর কী োাঁরিকয় আদে?  

 ক) িতুি িগর    খ) পাহাড়-েূড়া  

গ) িারকচল িি  ঘ) িতুি পশু 

৭. ণশশুরা জচলর শ্রেউচয় কাচক িােচত শ্রেচখ? 

 ক) জাহাজ    খ) শ্রিৌচকা গ) শাপলা     ঘ) পাণখ  

৮.  শ্রিৌচকািাাঁধা আচে শ্রকাথায়? 

 ক) িেীর ঘাচট  খ) িচির মাচঝ 

গ) সমুচের পাচড় ঘ) পাহাচড়র েূড়ায়  

৯.  শ্রিৌচকা ণকচসর টাচি েচল? 

ক) রাচতর টাচি  খ) শ্রজায়াচরর টাচি 

গ) ভাাঁটার টাচি  ঘ) শ্রিাঙ্গরচর টাচি  

১০. ভাাঁটার টাচি  শ্রিৌচকা শ্রকাথায় শ্রগচে? 

ক) মাঝ িেীচত  খ) িেীর ওপাচর 

গ) অিয িাচম  ঘ) সমুচে   



  

১১. িতুি পশু শ্রকাথায় েচল েচল ঘুচর? 

ক) পাহাচড়    খ) িগচর 

গ) িচি      ঘ) দ্বীপ  

১২. রাত শ্রশচষ কী শ্রভচস যায়? 

 ক) পাণখর িাক  খ) শ্রিৌচকা 

গ) জাহাজ   ঘ) শ্রমঘ  

১৩. িেীর ঘাচটর কাচে কী িাাঁধা আচে? 

 ক) িজরা খ) শ্রিৌচকা 

গ) শ্রভলা  ঘ) ট্রলার  

১৪. িতুি শ্রেশ কণিতার কণি শ্রকাথায় শ্রভচস শ্রযচত োয়? 

 ক) িতুি শ্রেচশ  খ) িতুি স্থাচি 

গ) িতুি িগচর  ঘ) রণিি শ্রেচশ  

১৫. শ্রিৌচকা কখি শ্রভচস যায়?       

 ক) রাচতর শ্রশচষ  খ) ণেচির শুরুচত    

গ) রাচতর শুরুচত  ঘ) ণেচির শ্রশচষ   

 

 
Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly  

 



  

 

  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (কুলি মজুর) 

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। ‘কুণল-মজুর’ কলিতালি ককান কািয গ্রন্থের অন্তর্গত?  

২। কক কুলিন্থক কেন্থি লনন্থে কেন্থি লিন্থিা?  

৩। কীন্থস কিশ কেন্থে কর্ন্থিা?  

৪। লিন্থন লিন্থন কী কিন্থেন্থে?  

৫। রাজপন্থে কী েিন্থে?  

৬। যুর্ যুর্ ধন্থর কার হাত ধন্থর মানি সভ্যতা র্ন্থে উন্থেন্থে?  

৭। কলি কুলিন্থক ককাোে কিন্থেন্থেন?  

৮। ‘কুণল-মজুর’ কলিতাে কলি কান্থির জের্ান কর্ন্থেন্থেন? 

৯। িাষ্প-শকট েচল কাচের হাড় ণেচয়?  

১০। ‘গাাঁইণি’ শচের অর্থ কী? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। কাজী িজরুল ইসলাম কাচের জয়গাি কচরচেি? শ্রকি? 

২। ‘কুণল-মজুর’ কণিিায় কণি কাচেরচক েুিথল িচলচেি? শ্রকি? 

৩। কার শ্রোখ শ্রেচট জল এচলা? শ্রকি? 



  

৪। কণি শ্রকি কুণল-মজুরচের সাচর্ েধীণেচের িুলিা কচরচেি? 

 

ণিচের অিুচেেণট পড় এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ  

কণি সুভাষ মুচখাপাধযায় িাাঁর ‘চম-ণেচির কণিিায়’ েমজীিী মািুচষর অণধকার সম্পচকথ সচেিিিা 

সৃণি কচরচেি। িাস্তিিার শ্রপ্রক্ষাপচট শ্ররামাণিকিার পর্ পণরহার কচর কণি সাংগ্রাচমর পচর্ 

এণগচয় যাওয়ার আহ্বাি কচরচেি। শ্রশাষক, ণিযথািক-অিযাোরীর হাি শ্রর্চক মািুচষর মুণির জিয 

সাংগ্রাচমর পর্ শ্রিচে ণিচি িলা হচয়চে িাাঁর কণিিায়।  

 

ক. কাজী িজরুল ইসলাম কি সাচল জন্মগ্রহ  কচরি? 

খ. ‘ণেচি ণেচি িহু িাণড়য়াচে শ্রেিা, শুণধচি হইচি ঋ ’-উণিণট ণেচয় কী শ্রিাঝাচিা হচয়চে? 

গ. উদ্দীপচকর কণির ণেন্তার সাচর্ ‘কুণল-মজুর’ কণিিার কণি িজরুচলর ণেন্তার সােৃশয িযাখযা 

কর।  

ঘ. উদ্দীপকণট ‘কুণল-মজুর’ কণিিার মূলভাি প্রকাশ কচর কী িা শ্রিামার যুণির আচলাচক িযাখযা 

কর।  

 

িহুলনিগােলন প্রশ্নঃ  

১.  ‘কুণল-মজুর’ কণিিাণট শ্রকাি জািীয় কণিিা? 

 ক) সাণহিয ণিষয়ক খ) সমাচলােিামূলক 

 গ) উপচেশমূলক ঘ) অণধকার শ্রেিিা ণিষয়ক 

২. ‘কুণল-মজুর’ কণিিার রেণয়িা শ্রক? 



  

 ক) রিীন্দ্রিার্ ঠাকুর খ) কাজী িজরুল ইসলাম 

 গ) মহাচেি সাহা ঘ) জসীমউদ্দীি 

৩.  ‘কুণল-মজুর’ কণিিাণট শ্রকাি গ্রচের অন্তগথি? 

 ক) অণিিী া   খ) সামযিােী  

 গ) সিথহারা   ঘ) ণিচশর িাাঁণশ 

৪. কাজী িজরুল ইসলাচমর ‘কুণল-মজুর’ কণিিাণট পাচঠর উচদ্দশয কী? 

 ক) েমজীিীচের গুরুত্ব ও অিোি িুচল ধরা 

 খ) ধণিক শ্রেণ র জয়গাি করা 

 গ) েমজীিী মািুচষর শ্রিিি িাড়াচিা 

 ঘ) অিযায়চক সমর্থি করা 

৫.  ‘কুণল-মজুর’ কণিিা শ্রর্চক আমাচের ণশক্ষ ীয় কী? 

 ক) সাংগ্রামী শ্রেিিাচক জাগ্রি করা 

 খ) েমজীিীচের সম্মাি করা 

 গ) কমথময় জীিি গচড় শ্রিালা  

 ঘ) প্রা েঞ্চল সমাজ ণিমথা  

৬.  কাজী িজরুল ইসলাম কচি জন্মগ্রহ   কচরি? 

 ক) ১৮৯৯ সাচলর ২২চশ শ্রম  

 খ) ১৮৯৯ সাচলর ২৩চশ শ্রম 

 গ) ১৮৯৯ সাচলর ২৪চশ শ্রম 



  

 ঘ)  ১৮৯৯ সাচলর ২৫চশ শ্রম 

৭. ‘েুপ রও যি ণমর্যািােীর েল’- কাচের ণিরুচে কণি  এভাচি শ্রক্ষাভ প্রকাশ কচরচে? 

 ক) ণমর্যািােীচের খ) ধিীচের 

 গ) সুণিধাচভাগীচের ঘ) স্বার্থপর সম্পেশালীচের 

৮. ‘কুণল-মজুর’ কণিিায় কণি কাচের জয়গাি শ্রগচয়চেি? 

 ক) কুণলচের  খ) মজুরচের 

 গ) েমজীিীচের ঘ) িণঞ্চিচের 

৯. ‘চেণখিু শ্রস ণেি শ্ররচল’- এ েরচ  ‘চেণখিু’ শচের প্রকৃি ভাি- 

 ক) শ্রেচখ  খ) শ্রেণখয়া 

 গ) শ্রহণর  ঘ) শ্রেখলাম 

১০. শ্ররচল শ্রক কাচক ণিচে শ্রেচল ণেচয়ণেল? 

 ক) শ্রেকার িািু সা’িচক খ) িািু সা’ি কুণলচক 

 গ) িািু সা’ি শ্রেকারচক ঘ) কুণল িািু সা’িচক 

১১. ‘এমণি কচর ণক জগৎ জুণড়য়া মার খাচি েুিথল- এখাচি েূিথল িলা হচয়চে কাচক? 

 ক) কৃষকচক    খ) িািু সা’িচক   

 গ) কুণলচক    ঘ) েধীণেচের 

১২. ‘েুপ রও যি ণমর্যািােীর েল’- কাচের ণিরুচে কণি  এভাচি শ্রক্ষাভ প্রকাশ কচরচে? 

 ক) ণমর্যািােীচের খ) ধিীচের 

 গ) সুণিধাচভাগীচের ঘ) স্বার্থপর সম্পেশালীচের 



  

১৩. ‘কুণল-মজুর’ কণিিায় কণি কাচের জয়গাি শ্রগচয়চেি? 

 ক) কুণলচের  খ) মজুরচের 

 গ) েমজীিীচের ঘ) িণঞ্চিচের 

১৪. ‘ঠুণল’ িলচি কী শ্রিাঝাচিা হচয়চে? 

 ক) মার্ার ঢাকণি খ) শ্রোচখর ঢাকণি 

 গ) পাচয়র শ্রমাজা ঘ) হাচির শ্রমাজা 

১৫. ‘কুণল-মজুর’ কণিিায় কণির েৃঢ়ণিশ্বাস শ্রকািণট? 

 ক) েমজীিীচের সাংঘিে উত্থাচির ণেি এচসচে 

 খ) েমজীিীচের সুণেি এচসচে 

 গ) েমজীিীচের কর্া িলার ণেি এচসচে 

 ঘ) েমজীিীচের আচদালচির সময় এচসচে 

 

 

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly  

 



  

 

  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (আমার বাড়ি)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। কণি শ্রকাি ফুচলর গচের কথা িচলচেি? 

২। ‘আমার িাণি’ কণিতাড়ি কার লেখা?  

৩। ‘আমার িাণি’ কণিতাড়ি লকান কাবযগ্রন্থের অন্তর্গত? 

৪। ‘আমার িাণি’ কণিতায় কড়ব বনু্ধন্থক লকাথায় বসন্থত ড়িন্থবন?  

৫। ‘আমার িাণি’ কণিতায় অড়তড়থন্থক কী কো লখন্থত লিওয়া হন্থয়ন্থে?  

৬। ‘আমার িাণি’ কণিতায় কড়ব লকান ফুন্থের মাো র্াাঁথন্থবন?  

৭। ‘আমার িাণি’ কণিতায় কড়ব বনু্ধন্থক লকাথায় শুন্থত ড়িন্থবন?  

৮। ‘আমার িাণি’ কণিতায় কড়ব অড়তড়থন্থক কী ড়িন্থয় বাতাস করন্থবন? 

৯। ণিণি ধাি কী? 

১০। কণি শ্রকাি ফুচলর হাণির কথা িচলচেি?  

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। গামো-িাাঁধা দই িলচত কী শ্রিাঝাচিা হচয়চে? 

২। কণি তাাঁর িেুচক কীভাচি আপযায়  করচত োি?  

৩। আম-কাাঁঠাচলর িচির ধাচর কণি কণি িেুচক শুচত িচলচেি শ্রকি?  



  

৪। কণি িেুচক ‘থাণমও তি রথ’ িলার কার  িযাখযা কর। 

 

ণিচের অিুচেদণি পি এিাং িৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর দাওিঃ 

দু’কদম শ্রহাঁচি এি শ্রমাচদর কুণির, 

   ণপলিুচজ িাণত জ্বচল ণমণির ণমণির। 

    োল আচে শ্র াঁণক োাঁিা, 

    রচয়চে পাচির িািা, 

   কলাপাতা ভচর শ্রদি ঘচর-পাতা দই। 

   এই শ্রদখ আচে শ্রমার আয়িা কাাঁকই। 

   যণদ আি একিার, িণল-- ণমো িা,  

   শ্রমাচদর উচঠািিুকু ণঠক ণিোিা।  

    ণপয়াল, শ্রপয়ারা গাচে— 

    োয়া কচর রণহয়াচে,  

ধুাঁধুাঁচলর ঝাাঁকা শ্রিচয় উণঠচতচে পুাঁই,  

খিকুচিা খুাঁচজ শ্রফচর দুষু্ট েিুই।   

    

ক) ‘আমার িাণি’ কণিতায় হাাঁিগুণল শ্রকাথায় শ্রভচি যায়?   

খ) ‘আমার িাণি যাইও শ্রভামর’ ের ণি ণদচয় কণি কী িুণঝচয়চেি?  

গ) উদ্দীপচকর িাচথ ‘আমার িাণি’ কণিতার শ্রকাি ণদকণির ণমল আচে? িযাখযা কর। 



  

ঘ) ‘উদ্দীপচকর আহ্বাি ও আমার িাণি কণিতার কণির আহ্বাি একই ধারায় উৎিাণরত’। 

মন্তিযণির যথাথথতা ণি থয় কর।   

  

বহুড়নবগাচড়ন প্রশ্নঃ  

১. আমার িাণি কণিতায় শ্রকাি ণিষয়ণি মূতথ হচয়চে? 

 ক) গ্রামী  িমাজণেত্র   

 খ) িাধার  মািুচষর জীিিণেত্র  

 গ) কণির (িাঙাণলর) অণতণথ আপযায়চির দৃশয 

 ঘ) পণির ফলমূচলর ি থিা  

২. িক্সী কাাঁথার মাঠ শ্রকাি ধরচির রেিা? 

 ক) গদযগ্রন্থ   খ) িািক 

গ) গাচির িই  ঘ) কাণহণি কািয  

৩. পণিকণি িাচম খযাত শ্রক? 

 ক) কাজী িজরুল ইিলাম  খ) জিীমউদ্দীি 

গ) হুমায়ুি আজাদ   ঘ) শ্রগৌরীপ্রিি মজুমদার  

৪. আমার িাণি কণিতায় কণি িেুচক শ্রকাি ধাচির ণোঁিা শ্রখচত ণদচিি? 

 ক) শাণল খ) আমি গ) শ্রিাচরা      ঘ) ণিণি  

৫. ‘থাণমও তি রথ’ দ্বারা কী শ্রিাঝাচিা হচয়চে? 

 ক) যাত্রাণিরণত  খ) রথ শ্রদখা  গ) গন্তচিয শ্রপৌোচিা  ঘ) রথ োলিা  



  

৬. কণি জিীমউদ্দীচির িািক ণিচের শ্রকািণি? 

 ক) এক পয়িার িাাঁণশ   খ) শ্রিাজি িাণদয়ার ঘাি 

গ) শ্রিচদর শ্রমচয়   ঘ) িক্সী কাাঁথার মাঠ  

৭. কণি জিীমউদ্দীচির কণিতায় আমরা ণকচির রূপ শ্রদখচত পাই? 

 ক) আধুণিক শহর  খ) রাজিীণত 

গ) িামযিাদ    ঘ) পণির মািুষ ও তার প্রকৃণত  

৮. কণি জিীমউদ্দীি কত িাচল জন্মগ্রহ  কচরি? 

 ক) ১৯০১    খ) ১৯০২    গ) ১৯০৩     ঘ) ১৯০৪  

৯. কণি আমার িাণি কণিতায় শ্রকাি ফচলর কথা উচিখ কচরচেি? 

 ক) জাম ণলেু   খ) আম কাাঁঠাল 

গ) কমলা শ্রপয়ারা  ঘ) আিারি শ্রিদািা   

১০. কণি জিীমউদ্দীি শ্রভামরচক ণকচির মালা শ্রগাঁচথ শ্রদচিি? 

 ক) তারা ফুচলর মালা  খ) শ্রিণল ফুচলর মালা 

গ) িকুল ফুচলর মালা  ঘ) শ্রগালাপ ফুচলর মালা  

১১. কণি জিীমউদ্দীি শ্রভামরচক কখি জাগচত িচলচেি? 

 ক) রাণত্রচিলা  খ) ণিচকলচিলা গ) দুপুরচিলা  ঘ) িকালচিলা  

১২. কণি শ্রকাি মুচখ োাঁচদর েুচমা ণদচত শ্রেচয়চেি? 

 ক) োাঁদমুখ  খ) শ্রিািামুখ  গ) রণঙি মুখ  ঘ) মণলি মুখ 

১৩. ণিচের শ্রকাি শব্দণি িণঠক?  



  

 ক) শালী ধাি  খ) িাণল ধাি  গ) শাণল ধাি  ঘ) িালী ধাি 

১৪. কণি জিীমউদ্দীি শ্রভামরচক কী ণদচয় আপযায়ি করাচত োি? 

 ক) গামো িাাঁধা দই  খ) পুকুচরর মাে 

গ) শীচতর পাচয়ি  ঘ) গ্রামী  শাকিিণজ 

১৫. ণকচির িাণিচধয অণতণথর প্রা  জুিাচি?  

 ক) প্রকৃণতর  খ) মাচঠর   গ) শীচতর  ঘ) ড়িগ্ধ রাচতর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (শ োন একটি মুটিবরেে শেরক)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। স্বাধীি িাাংলা শ্রিতার শ্রকন্দ্র শ্রেচক প্রোণরত আচলাড়ি সৃণিকারী গাি শ্রকািণি? 

২। গািণির সুরকার শ্রক ণিচলি? 

৩। কণির মচত কার রূচপর শ্রেষ শ্রিই? 

৪। ‘রূপসী িাাংলা’ কািযগ্রন্থণি কার শ্রলখা? 

৫। পুি আকাচে আিার কী উঠচি? 

৬। মুণিযুচের সময় িঙ্গিনু্ধ শ্রেখ মুণিিুর রহমাি শ্রকাোয় ণিচলি? 

৭। ‘কণি হাউচির শ্রসই আড্ডািা’ গাচির গীণতকার শ্রক? 

৮। ‘িাাংলাচেে’ ণেচরািাচমর প্রেম কণিতাণি কার শ্রলখা? 

৯। পাণকস্তাি ণিচরাধী সকল সাংগ্রাম-আচদালচি সারা শ্রেচে শ্রকাি শ্রলাগাি শ্রেয়া হচতা? 

১০। কত সাচল শ্রেে ভাগ হচয়ণিল? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। কণি িাাংলাচেেচক শ্রসািার খণি িচলচিি শ্রকি? 

২। ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায় ‘িিরুচলর িাাংলাচেে’ িলচত কী শ্রিাঝাচিা হচয়চি? 

৩। ‘এিাচরর সাংগ্রাম, স্বাধীিতার সাংগ্রাম’ িলার কার  িযাখযা কর। 



  

৪। ‘অন্ধকাচর পুি আকাচে উঠচি আিার ণেিমণ ’ িলচত কী শ্রিাঝাচিা হচয়চি? 

 

ণিচের অিুচেেণি পড় এিাং সৃিিেীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

িয় িাাংলা িাাংলার িয়। 

হচি হচি হচি, হচি ণিশ্চয় 

শ্রকাণি প্রা  একসাচে 

শ্রিচগচি অন্ধরাচত 

িতুি সূযয ওঠার এইচতা সময়। 

ক) শ্রকাি শ্রেচের রুচপর শ্রকাি শ্রেষ শ্রিই? 

খ) ‘একণি মুণিির’ কোণি দ্বারা কী শ্রিাঝাচিা হচয়চি? 

গ) উদ্দীপচকর মচধয ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতার শ্রকাি ণেকণি িুচি উচঠচি? 

িযাখযা কর। 

ঘ) উদ্দীপচকর মচধয ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতার সমূ্প য ভাি িহি কচর কী? 

স্বপচে যুণি োও। 

 

বহুটনববোচটন প্রশ্নঃ  

৫. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতার রেণয়তা শ্রক? 

 ক) িসীমউদ্দীি  খ) আহসাি হািীি 

 গ) োমসুর রাহমাি  ঘ) শ্রগৌরীপ্রসন্ন মিুমোর 



  

 উত্তর ঃিঃ ঘ) শ্রগৌরীপ্রসন্ন মিুমোর 

১. শ্রগৌরীপ্রসন্ন মিুমোর কত সাচল িন্মগ্রহ  কচরি? 

 ক) ১৯২৪ সাচল   খ) ১৯২৬ সাচল 

 গ) ১৯২৮ সাচল   ঘ) ১৯৩০ সাচল 

২. শ্রগৌরীপ্রসন্ন মিুমোর কত সাচল মৃতুযির  কচরি? 

 ক) ১৯৭৬ সাচল   খ) ১৯৮৬ সাচল 

 গ) ১৯৯৬ সাচল   ঘ) ২০০৬ সাচল 

৩. ‘কণি হাউচির শ্রসই আড্ডািা’ গাচির গীণতকার শ্রক? 

 ক) সসয়ে োমসুল হক   খ) রিীন্দ্রিাে ঠাকুর 

 গ) শ্রগৌরীপ্রসন্ন মিুমোর   ঘ) কািী িিরুল ইসলাম 

৪. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায় কার কণ্ঠস্বচরর ধ্বণির কো িলা হচয়চি? 

 ক) মওলািা ভাসািী        খ) শ্রহাচসি েহীে শ্রসাহরাওয়ােযী 

 গ) সসয়ে িিরুল ইসলাম     ঘ) শ্রেখ মুণিিুর রহমাি 

৫. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায় কিি মুণিিচরর কণ্ঠস্বচরর ধ্বণির কো িলা 

হচয়চি? 

 ক) েত মুণিির   খ) হািার মুণিির 

 গ) লে মুণিির   ঘ) শ্রকাণি মুণিির 

৬. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায় কাচক ণিচর পাওয়ার কো িলা হচয়চি? 

 ক) হারাচিা িাাংলাচক   খ) হারাচিা ণপতাচক 



  

 গ) হারাচিা িিিীচক   ঘ) হারাচিা িনু্ধচক 

৭. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায়  কার শ্রসািার িাাংলার কো িলা হচয়চি? 

 ক) ণিচরাহী কণির   খ) ণিশ্বকণির 

 গ) পণিকণির    ঘ) লে মুণিিচরর 

৮. িীিিািদ োে িাাংলাচেেচক কী িচলচিি? 

 ক) পণিিাাংলা    খ) শ্রসািার িাাংলা 

 গ) িয় িাাংলা    ঘ) রূপসী িাাংলা 

৯. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায়  িাাংলাচেেচক কীচসর খণি িলা হচয়চি? 

 ক) কয়লাখণি    খ) রূপার খণি 

 গ) শ্রসািার খণি   ঘ) শ্রলাহার খণি 

১০. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ কণিতায় পুি আকাচে কী উঠচি? 

 ক) ণেিমণ     খ) রাতমণ  

 গ) তারামণ     ঘ) োাঁেমণ  

১১. কত সাচল শ্রেেণিভাগ হচয়ণিল? 

 ক) ১৯৪৪ সাচল   খ) ১৯৪৫ সাচল 

 গ) ১৯৫৬ সাচল   ঘ) ১৯৪৭ সাচল 

১২. পাণকস্তাচির অন্তভুযি হওয়ার পর ণিভি পূিয িাাংলা কী িাচম পণরণেণত পায়? 

 ক) পূিয পাণকস্তাি   খ) পণশ্চম পাণকস্তাি 

 গ) িাাংলা িিপে   ঘ) পূিয িিপে 



  

১৩. ‘চোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক’ গািণি কত সাচল শ্রলখা? 

 ক) ১৯৬৯  খ) ১৯৭০  গ) ১৯৭১  ঘ) ১৯৭২ 

১৪. ১৯৭১ সাচল স্বাধীি িাাংলা শ্রিতারচকন্দ্র শ্রেচক শ্রকাি গািণি িারিার িািাচিা হচতা? 

 ক) ণিণেরাত িাাঁকা োাঁে       খ) শ্রোি একণি মুণিিচরর শ্রেচক 

 গ) মঙ্গল েীপ শ্রিচল          ঘ) আকাে শ্রকি ডাচক 

১৫. িঙ্গিনু্ধ শ্রেখ মুণিিুর রহমাি ১৯৭১ সাচলর কত তাণরচখ ঐণতহাণসক ভাষ  ণেচয়ণিচলি? 

 ক) ৫ই মােয     খ) ৬ই মােয     গ) ৭ই মােয     ঘ) ৮ই মােয 
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শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (সবার আমম ছাত্র)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। শ্রকািণি আমাচের ণেলচখালা হওয়ার ণিক্ষা শ্রেয়? 

২। সুণিমমল িসুর পপণত্রক ণিিাস শ্রকাথায় ণিল? 

৩। শ্রক কণিচক আপি শ্রেচে জ্বলচে মন্ত্র া শ্রেয়? 

৪। কণির প্রাচ  গাি োগায় শ্রক? 

৫। কমম শ্রপ্রর ার িড় উৎস শ্রকািণি? 

৬। ‘পােোণড়’ গ্রন্থণি কার রেিা? 

৭। সুণিমমল িসু হাসচে শ্রিচখি কার কাি শ্রথচক? 

৮। পাষাণের কাি শ্রথচক আমরা শ্রকাি ণিক্ষা পাই? 

৯। িেী কণিচক কী শ্রিখায়? 

১০। ‘িযাম-িিািী’ িচের অথম কী? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। ‘কমমী হিার মন্ত্র আণম িায়ুর কাচি পাইচর’ - ের ণি দ্বারা কণি কী িুণিচয়চিি? 

২। কণি সুণিমমল িসুর ভাষায় পাষা  েীক্ষা শ্রেয় কীভাচি? 

৩। কণি আমাচের কীভাচি পথ েলচে িচলচিি? 



  

৪। ‘এই পৃণথিীর ণিরাি খাোয়’ - িলচে কণি কী িুণিচয়চিি? 

 

ণিচের অিুচেেণি পড় এিাং সৃেিিীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

আমার এ কূল ভাণিয়াচি শ্রে িা আণম োর কূল িাাঁণধ,  

  শ্রে শ্রগচি িুচকচে আঘাে কণরয়া োর লাণগ আণম কাাঁণে।  

 শ্রে শ্রমাচর ণেচয়চি ণিচষ-ভরা গাি, 

 আণম শ্রেই োচর িুকভরা গাি, 

 কাাঁিা শ্রপচয় োচর ফুল কণর োি সারাণি েিম-ভর, 

 আপি কণরচে কাাঁণেয়া শ্রিড়াই শ্রে শ্রমাচর কচরচি পর। 

ক) পাষাণের কাি শ্রথচক আমরা শ্রকাি ণিক্ষা পাই?  

 খ) কণি ণিশ্বচক পাঠিালার সাচথ েুলিা কচরচিি শ্রকি?  

গ) উদ্দীপচকর ভািাচথম ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোর শ্রকাি ণেকণি উপণিে? িযাখযা কর।  

ঘ) ‘উদ্দীপচকর কণির শ্রেেিা ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোর কণির শ্রেেিার একণি 

অাংচির প্রণেফলি মাত্র’- মন্তিযণি োোই কর। 

 

বহুমিববাচমি প্রশ্নঃ  

১. সুণিমমল িসু কে সাচল েন্মগ্রহ  কচরি? 

 ক) ১৯০০  খ) ১৯০১  গ) ১৯০২         ঘ) ১৯০৩ 

২. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোর কণিচক উোর হচে ণিক্ষা শ্রেয়- 



  

 ক) আকাি খ) িাোস গ) শ্রখালামাঠ ঘ) সাগর 

৩. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোয় কণিচক আকাি কী হচে ণিক্ষা শ্রেয়- 

 ক) মহৎ  খ) কমমঠ  গ) উোর  ঘ) সণহষু্ণ 

৪. কণি সুণিমমল িসু কার কাি শ্রথচক কমমী হওয়ার মন্ত্র শ্রপচয়চিি? 

 ক) িায়ুর  খ) আকাি  গ) পাহাড়  ঘ) সাগর  

৫. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোয় কণি িায়ুর কাি শ্রথচক কী হওয়ার মন্ত্র শ্রপচয়চিি? 

 ক) উোর  খ) উেযমী  গ) কমমী  ঘ) েযাগী 

৬. শ্রক সুণিমমল িসুচক আপি শ্রেচে জ্বলচে মন্ত্র া শ্রেয়? 

 ক) আগুি  খ) সূেম   গ) োাঁে       ঘ) ণেয়ািলাই 

৭. কণি সুণিমমল িসুচক সূেম ণকচসর মন্ত্র া শ্রেয়? 

 ক) কচঠার হচে   খ) আপি শ্রেচে জ্বলচে  

 গ) িড় হচে    ঘ) আপি শ্রিচগ েলচে 

৮. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোয় আপি শ্রিচগ েলচে শ্রক ণিক্ষা শ্রেয়? 

 ক) সমুদ্র  খ) িায়ু   গ) িেী   ঘ) োাঁে 

৯. সুণিমমল িসুচক োাঁে কী কথা শ্রিখায়? 

 ক) মধুর কথা িলচে   খ) সেয কথা িলচে 

 গ) খাাঁণি কথা িলচে   ঘ) সরস কথা িলচে 

১০. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোয় কণিচক শ্রক ইণিে ণিক্ষা শ্রেয়? 

 ক) আকাি  খ) িাোস  গ) সাগর  ঘ) িেী 



  

১১. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোিুোয়ী আমাচের অন্তর ণকচসর মচো শ্রহাক? 

 ক) রত্ন আকর   খ) ফুচলর মচো শ্রকামল 

 গ) ণেল- শ্রখালা   ঘ) ণিমমল সচেে 

১২. সুণিমমল িসু কার কাি শ্রথচক সণহষু্ণোর ণিক্ষা শ্রপচয়চিি? 

 ক) িেী  খ) আকাি   গ) মাণি  ঘ) িরিা 

১৩. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোয় মাণির কাি শ্রথচক আমরা কী ণিখচে পাই? 

 ক) উোরো  খ) কচঠারো   গ) সণহষু্ণো  ঘ) ণিরো 

১৪. কণি সুণিমমল িসুর মচে পাঠিালা শ্রকাথায়? 

 ক) ণেণি  খ) েীি   গ) ইরাি       ঘ) ণিশ্বচোড়া 

১৫. ‘সিার আণম িাত্র’ কণিোয় মািুষ ণকচসর ওপর ণিভমরিীল? 

 ক) পাণি  খ) িেী   গ) আকাি  ঘ) প্রকৃণে 
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