
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (ততোতো কোহিনী)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। পাণখণির মুচখ কী শ্রেচে শ্রেয়া হচয়ণিল? 

২। রাজার পাণখ কী পড়ত িা? 

৩। রাজার পাণখ কী জািত িা? 

৪। পাণখিাচক ণিক্ষা শ্রেওয়ার জিয রাজা কাচক োণয়ত্ব ণেচলি? 

৫। েযাকরা থণল শ্রিাঝাাই কচর কী শ্রপল? 

৬। পাণখচক ণিেযা শ্রিখাচত িেচলি শ্রক? 

৭। প ুঁণথ শ্রলখকচের তলি করচলি শ্রক? 

৮। ভাণিিাচের িলায় ণকচের হার েড়ল?  

৯। পাণখর শ্রপচির মচযয ণকচের পাতা খেখে করচত লািল? 

১০। রোজো হনন্দ কদের কী হেদত বদে হেদেন? 

 

ণিচের অিুযািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। ‘পাণখিাচক ণিক্ষা োও’ িলচত কী শ্রিাঝাচিা হচয়চি? 

২। পণিতচের মচত পাণখর অণিেযার কার  িযাখযা কর।  

৩। শ্রেি-ণিচেচির শ্রলাক ঝুুঁচক পড়ল শ্রকি?  



  

৪। েযাকরা থচল শ্রিাঝাই কচর িখণিি শ্রপল শ্রকি? 

 

ণিচের অিুচেেণি পড় এিাং েৃজিিীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

নোহসর েপ্তম শ্রেণ র একজি িাত্র। প্রণতিিরই শ্রে ভাচলা ফলাফল কচর। তার িািা-মা পুচরাপুণর 

েচতাষ লাচভর প্রতযািায় প্রণত ণিষচয়র জিয একজি কচর ণিক্ষক শ্ররচখ ণেচয়চিি। এচত কচর 

িাণের োরাণেি িযস্ত থাচক। ণকন্তু ণিচজ ণিচজ পড়ার েময় পায় িা। ফচল তার ফলাফল ণেি ণেি 

খারাপ হচে। শুযু ণিেযা ণিখাচল হয় িা তার ভার িহি করার ক্ষমতাও শ্রে থাকচত হয় তা 

অিচিচষ তার িািা-মা িুঝচত পারল। 

ক) পাণখিাচক ণিক্ষা শ্রেওয়ার জিয রাজা কাচক োণয়ত্ব ণেচলি? 

খ) পাণখণি মারা শ্রিল শ্রকি? 

ি) উদ্দীপচকর ণেয়াচমর িযস্ততা ‘চতাতাকাণহিী’ িচের শ্রকাি ঘিিাচক মচি কণরচয় শ্রেয়? 

িযাখযা কর। 

ঘ) ণেয়াচমর িািা-মা তার ভার িহি করার ক্ষমতার ণিষয়ণি িুঝচত পারচলও ‘চতাতাকাণহিী’ 

িচের রাজার মচযয তা অিুপণিত ণিল-ণিচেষ  কর। 

 

বহুহনববোচহন প্রশ্নঃ  

১. শ্রকাি কািযগ্রচের জিয রিীন্দ্রিাথ োকুর শ্রিাচিল পুরস্কার শ্রপচয়ণিচলি? 

ক) মািেী   খ) শ্রোিার তরী   ি) ণেত্রা        ঘ) িীতাঞ্জণল 

২. পাণখিাচক রাখা হচয়ণিল- 

 ক) শ্রোিার খাুঁোয়    খ) রূপার খাুঁোয়  

 ি) শ্রলাহার খাুঁোয়   ঘ) িাুঁচির খাুঁোয় 



  

৩. িেণিচত ‘ণিচিবায’ েণরত্র শ্রকািণি? 

 ক) পাণখ   খ) রাজা   ি) ভাণিিা     ঘ) ণিনু্দচকরা 

৪. ‘পাণখ হুঁ কণরল িা, হুঁ কণরল িা’ - শ্রকি? 

 ক) পাণখর মৃতুয হচয়চি        খ) পাণখর ণিেযালাভ হচয়চি 

 ি) পণখ পুুঁণথ শ্রখচয় শ্রফচলচি     ঘ) পাণখ কথা িলচত পাচর িা 

৫. ‘চতাতাকাণহিী’ িচে শ্রলখক শ্রক? 

 ক) ণিিরাম েক্রিতবী     খ) রিীন্দ্রিাথ োকুর 

  ি) হমায়ূি আহচমে     ঘ) িামেুর রাহমাি 

৬. রিীন্দ্রিাথ োকুর রণেত ‘চতাতাকাণহিী’ কী যরচির রেিা? 

 ক) উপিযাে   খ) প্রিন্ধ   ি) িে   ঘ) রমযরেিা 

৭. পাণখণির আেি-কায়ো শ্রকমি ণিল? 

 ক) ভদ্র   খ) শ্রেৌজিযমূলক  ি) উত্তম   ঘ) অচেৌজিযমূলক 

৮. ‘চতাতাকাণহিী’ িচে শ্রকািণিচক মূখব িলা হচয়চি? 

 ক) মন্ত্রীচক   খ) পাণখচক   ি) ভাণিিাচক   ঘ) শ্রকাতায়ালচক 

৯. পাণখিার ণিক্ষার িযাপাচর কারা রাজার কাচি আচলােিা কচরণিল? 

 ক) ণিনু্দচকরা     খ) েমাচলােকরা 

 ি) প্রণতচিণিরা    ঘ) পণিচতরা 

১০. ভাণিিা কাচের তলি করচলি? 

 ক) ভাষাণিেচের    খ) োণহণতযকচের  



  

 ি) পুুঁণথচলখকচের    ঘ) গ্রেকারচের 

১১. ‘খাুঁোর উন্নণত হচে, ণকন্তু পাণখিার খির শ্রকউ রাচখ িা’ -কথাণি রাজার কাচি শ্রিল কীভাচি? 

 ক) ণিনু্দচকর ভূণমকায়    খ) পণিচতর ভূণমকায়  

 ি) মন্ত্রীচের ভূণমকায়    ঘ) ণলণপকচরর ভূণমকায় 

১২. শ্রলাহার ণিকল শ্রক ততণর কচরণিল? 

 ক) রাজা   খ) কামার   ি) কুচমার       ঘ) ভাণিিা 

১৩. রাজা মন্ত্রীচক শ্রেচক কী িলচলি? 

 ক) পাণখিাচক উণড়চয় োও 

 খ) পাণখিাচক ণিক্ষা োও 

 ি) পাণখিাচক শ্রমচর শ্রফচলা 

 ঘ) পাণখিাচক ণিচয় এচো 

১৪. ‘েযাকরা’ িচের অথব কী? 

 ক) মন্ত্রী     খ) ভাণিিা 

 ি) স্ব বকার     ঘ) রাজপণিতচের 

১৫. ণিনু্দক শ্রকাথায় লুণকচয়ণিল? 

 ক) শ্রেউণড়র কাচি    খ) শ্রঝাুঁচপর মচযয 

 ি) ঘচরর ণভতচর    ঘ) খাচির ণিচে 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (গুরুচণ্ডালী)   

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। গুরুেণ্ডালী শ্র াষ কী? 

২। সীতািাথ িািু শ্রকাি ণিষচয় পড়াচতি? 

৩। শ্রেিণিচের মত ণিচে যায় শ্রক? 

৪। সীতািাথ িািু শ্ররশচির সাণরর শ্রকািখাচি ণিচলি? 

৫। ‘িযগ্র শ্র াি কলয’ - কথাণি শ্রক িচলণিল? 

৬। সীতািাথ িািু িাত্রচ র শ্রলখার মচযয শ্রকাি েুলণি কখিও স য করচতি িা? 

৭। ‘গুরুেণ্ডালী’ গল্পণির রেণয়তা শ্রক? 

৮। ণশিরাম েক্রিতী শ্রপশায় কী ণিচলি?  

৯। ‘ ুগ্ধচেিণিে’ শচের অথথ কী? 

১০। োষার প্রণত সীতািাথ িািুর  ৃণি শ্রকমি ণিল? 

 

ণিচের অিুযািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১। সাযু ও েণলত রীণত ণমণশচয় শ্রেলচল কী যরচ র সমসযা  য়? 

২। ‘িযাগ্র শ্র াি কলয’ িলচত কী শ্রিাঝাচিা  চয়চি? িযাখযা কর। 

৩। শ্ররশচির  াম ণ চত ণগচয় সীতািাথ িািুর শ্রোখ কপাচল উঠল শ্রকি?  



  

৪। সীতািাথ িািু িাত্রচ র শ্রলখার মচযয ‘গুরুেণ্ডালী’ দ াষ প্রতির ারে কী ক রিন? 

 

ণিচের অিুচে ণি পড় এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর  াওিঃ 

 ারুি সযার ক্লাচস গণ ত পড়াচতি। ণতণি খুি কড়া শ্রমজাচজর ণশক্ষক। ণতণি ক্লাচস ঢুচকই 

জযাণমণত করচত ণ চতি। িা পারচল যথারীণত কণঠি শাণি ণ চতও িাড়চতি িা । সারাক্ষ  এ ণিচয় 

িকাঝকা করচতি। িাত্ররা েচয় ক্লাচস িু শেণি পযথন্ত করচতা িা। আর এ কারচ  িাত্রচ র 

জযাণমণত করা শ্রতা  ূচর থাক, জযাণমণত সম্বচেই সুস্পি যার াও  চয় ওচঠণি। 

 

ক.  ‘গুরুেণ্ডালী’ গল্পণির রেণয়তা শ্রক? 

খ. ‘িযাগ্র শ্র াি কলয’ িলচত কী শ্রিাঝাচিা  চয়চি? িযাখযা কর। 

গ. উদ্দীপচক ‘গুরুেন্ডালী’ গচল্পর শ্রকাি ণ কণি েুচি উচঠচি? িযাখযা কর। 

ঘ. উদ্দীপকণি ‘গুরুেন্ডালী’ গচল্পর কতখাণি তুচল যরচত শ্রপচরচি িচল তুণম মচি কর? িযাখযা 

কর। 

 

িহুতনর্বাচতন প্রশ্নঃ 

১।  ণশিরাম েক্রিতথী কত ণিিাচে মৃতুযির  কচরি? 

 ক) ১৯০১ ণিিাচে     খ) ১৯১৩ ণিিাচে  

 গ) ১৯৮০ ণিিাচে     ঘ) ১৯১৮ ণিিাচে  

২। ‘িযগ্র শ্র াি কলয’ - কথাণি শ্রক িচলণিল? 

ক) গচ শ     খ) সীতািাথিািু    



  

গ) পচকিমার       ঘ) মািস 

৩। সীতািাথ িািু সু্কচল শ্রকািণি পড়াচতি?  

 ক) ইাংচরণজ     খ) গণ ত  

 গ) িাাংলা     ঘ) সাংসৃ্কত  

৪। সীতািাথ িািু শ্রক ণিচলি?  

 ক) শ্র ড পণণ্ডত    খ) শ্রসচকণ্ড পণণ্ডত  

 গ) শরীরেেথা ণশক্ষক    ঘ) থাডথ পণণ্ডত 

৫। িাত্রচ র শ্রকাি ণিষয়ণি সীতািাথিািু শ্রিাঝাচত পাচরণি?  

 ক) রেিা শ্রলখা    খ) গুরুেণ্ডালী শ্র াষ  

 গ) সাযু োষা     ঘ) েণলত োষা  

৬। সীতািাথ িািু িাত্রচ র শ্রলখার মচযয শ্রকাি েুলণি কখিও স য করচতি িা? 

 ক) িািাি েুল    খ) অস্পি  াচতর শ্রলখা  

 গ) সাযু োষার িযি ার   ঘ) গুরুেণ্ডালী  

৭। ‘গুরুেণ্ডালী’ গচল্প শ্রকাি পাচয়চসর কথা িলা  চয়চি?  

 ক) ক্ষীর পাচয়স    খ) উচের পাচয়স  

 গ) ণিচমর পাচয়স    ঘ) গুচড়র পাচয়স  

৮। গুরুেণ্ডালী পণর ার করচল শ্রলখা শ্রকমি  য়?  

 ক) সুন্দর     গ) েুল  

 ঘ) ণিশুদ্ধ     ঘ) শ্রুণতমযুর  



  

৯। সীতািাথ িািু শ্রকাি োষায় সুপণণ্ডত ণিচলি?  

 ক) সাংসৃ্কত োষায়     খ) িাাংলা োষায়  

 গ) সাযু োষায়     ঘ) কথয োষায়  

১০। ‘গুরুেণ্ডালী’ গচল্পর শ্রলখক শ্রক?  

 ক) ণশিরাম েক্রিতথী     খ) িিেুল  

 গ) শরৎেন্দ্র েচটাপাযযায়    ঘ) অণজত কুমার গু   

১১। ণশিরাম েক্রিতথী কত িঙ্গাচে জন্মগ্র   কচরি? 

 ক) ১৩০৫ িঙ্গাচে     খ) ১৩১২ িঙ্গাচে  

 গ) ১৩১০ িঙ্গাচে     ঘ) ১৩২০ িঙ্গাচে  

১২। শ্রিচলচ র রেিার জিয িাাঁযা ণিল-  

 ক) সপ্তাচ র এক ঘন্টা    খ) প্রণতণ ি আযা ঘন্টা  

 গ) প্রণতমাচস এক ণ ি    ঘ) সপ্তাচ র ণতি ঘন্টা 

 

 

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (বুলু)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। ণিিাজপুর কারাগাচর িাতাণি শ্রলিু গাচের ণিচে িচে শ্রক কণিতা ণলখচতি? 

২। শ্রকাি কথা গুচি শুচি মুখস্থ কচর শ্ররচখচে? 

৩। শ্রলখক ণতি ণিি শ্রকাি কারাগাচর ণেচলি? 

৪। শ্রলখচকর িিণল হয় শ্রকাি কারাগাচর? 

৫। শ্রজচলর ডাক্তার োচহি এচলি কখি? 

৬। ডাক্তাচরর শ্রেচলর িয়ে ণেল কত িের? 

৭। ডাক্তার কাচক জণিচয় ধচর শ্রকেঁচি উঠচলি? 

৮। িুলু শ্রলখচকর কাচির কাচে এচে কী িচলণেল? 

৯। সাধারণ কয়েদিয়ির জেলখানার নাম কী দিল? 

১০। দিনােপুর জেয়লর বাাংয়লাে জলখয়কর সয়ে জমাট কেেন দিল?  

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১। শ্রলখচকর ঢাকা শ্রকন্দ্রীয় কারাগার শ্রথচক ণিিাজপুর কারাগাচর গমচির িৃশ্য ি ণিা কর। 

২। ‘মিটা তিু খুিই ণিষন্ন ণেল’- শ্রকি? 

৩। ডাক্তার শ্রলখচকর ধধচযণর প্রশ্াংো করার কার  িযাখযা কর। 



  

৪। ‘রাষ্ট্রভাষা িাাংলা োই, িুরুল আমীচির কল্লা োই’ কথাণট শ্রলখকচক শ্রক িচলণেল? শ্রকি 

িচলণেল? 

 

ণিচের অিুচেিণট পি এিাং েৃজিশ্ীল প্রশ্নগুচলার উত্তর িাওিঃ 

ণিজ্ঞাি ণিভাচগর শ্রমধািী োত্র রুণম ণিচিচশ্ অধযয়চির েুচযাগ পায়। এমি েময় শ্রিচশ্ শুরু হয় 

তুমুল যুদ্ধ। মাচয়র কাচে অিুমণত ণিচয় যুচদ্ধ শ্রযাগ শ্রিয় রুণম। অাংশ্ শ্রিয় শ্রগণরলা যুচদ্ধ। এক 

পযণাচয় পাক িাণহিীর হাচত িণি হয় রুণম। পাক িাণহিী তাচক ণিমণমভাচি হতযা কচর। রুণমর মা 

শ্রলণখকা জাহািারা ইমাম েন্তাি হারাচিার শ্রিিিা তােঁর ‘একাত্তচরর ণিিগুণল’ িইচত ণলচখ 

শ্ররচখচেি। 

 ক. িুলু শ্রলখচকর কাচির কাচে এচে কী িচলণেল?  

খ. ণিিাজপুচরর কারাগাচর শ্রলখচকর মি হালকা হচয়ণেল কীভাচি? 

গ. ‘উদ্দীপচকর রুণম েণরচত্রর েচে ‘িুলু’ গচের শ্রকাি েণরচত্রর োিৃশ্য রচয়চে? 

আচলােিা  কর। 

ঘ. ‘উদ্দীপকণট ‘িুলু’ গচের েমূ্প ণ ভািচক ধার  কচরণি, আাংণশ্ক ভাি ধার  কচরচে’-  

উণক্তণটর যথাথণতা ণি ণয় কর।  

 

িহুদনববাচদন প্রশ্নঃ 

১. ডাক্তাচরর েচে শ্রলখচকর প্রথম পণরেয় ঘচটণেল- 

ক) ঢাকা শ্রজলখািায়     খ) শ্রকাচিা এক েভায় 

গ) শ্রকাচিা এক হােপাতাচল    ঘ) ণিিাজপুর কারাগাচর 

২. শ্রজলখািায় িাাংচলায় কয়জি িণি থাকত? 



  

ক) িুজি      খ) ণতিজি 

গ) োরজি      ঘ) পােঁেজি 

৩. িুলু কার িাম? 

 ক) ডাক্তাচরর     খ) ডাক্তাচরর শ্রেচল 

গ) একজি কচয়ণির    ঘ) অণিোচরর শ্রেচলর  

৪. শ্রলখচকর েচে পণরেচয়র েময় িুলুর িয়ে কত ণেল? 

 ক) োর িের  খ) পােঁে িের     গ) েয় িের  ঘ) োত িের  

৫. শ্রজলখািায় িাাংচলায় কয়জি িণি থাকত? 

 ক) িুজি  খ) ণতিজি  গ) োরজি      ঘ) পােঁেজি  

৬. িুলু কী হাচত ণিচয় শ্রেণিি শ্রিণরচয় শ্রগল? 

 ক) প্লাকাডণ   খ) মশ্াল  গ) িযািার  ঘ) িিুক  

৭. শ্রলখক িুলুচক কী শ্রখচত ণিচলি? 

 ক) আম  খ) আচপল  গ) ণিসু্কট   ঘ) ণমণি  

৮. মশ্াল কীচের প্রতীক? 

 ক) ণিপ্লি  খ) আিি  গ) িুিঃখ          ঘ) ণিরচহর  

৯. শ্রখয়াপাচরর েময় োরণিচক ণেল- 

 ক) আচলাণকত    খ) অন্ধকার     গ) শ্রগাধুণল   ঘ) শ্রভারচিলা  

১০. িুলু শ্ররাজই শ্রলখচকর কাচে আেচত োইত শ্রকি? 

 ক) গে শুিচত      খ) খািার শ্রখচত 



  

গ) শ্রলখক তাচক খুি আির করত   ঘ) িাোয় একা থাকত িচল 

১১. শ্রভাচরর আভায় যমুিার জল শ্রকমি শ্রিখাচে? 

ক) োিাোিা  খ) কাচলা-কাচলা  গ) ণিকণমক  ঘ) ণেকণেক 

১২. ‘িুলু মশ্াল হাচত শ্রিণরচয় আর ণিচর আচে ণি’- িুলুর পণর ণতর স্বরূপ কী? 

 ক) মাতৃভূণম রক্ষাচথণ আত্মণিেজণি   খ) িুলু েণরচত্রর ঔিাযণ   

 গ) পণরিাচরর প্রণত রাগ    ঘ) জচয়র জিয োংগ্রাম  

১৩. িহু ণিচির অন্ধকার শ্রয েণিণট শ্রলখচকর মচি িুচট উচঠণেল- 

 ক) িাইশ্ িেচরর এক যুিচকর কথা   খ) িশ্ িেচরর এক িালচকর কথা 

 গ) পােঁে িেচরর একণট শ্রোট্ট ণশ্শুর কথা  ঘ) িু’িেচরর একণট শ্রোট্ট ণশ্শুর কথা 

১৪. ণিিঃোংচকাে শ্ব্দণট কী অচথণ িযিহৃত হচয়চে? 

 ক) ভয়হীি  খ) ণিধাহীি  গ) অণতশ্য় কু্ষদ্র  ঘ) প্রোর  

১৫. ‘ললাট’ শ্চব্দর অথণ- 

 ক) মুখ   খ) গাল  গ) কপাল       ঘ) েকু্ষ  

 

  

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (মানুষের মন)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ  

১। িািার কাচে ধর া শ্রেওয়ার জচিে পচরশ শ্রকাথায় শ্রেচলি? 

২। ভণিমােগ অিলম্বি কচরি শ্রক? 

৩। ি ফুচলর প্রকৃত িাম কী? 

৪। মািুচষর মি েচে পলু্ট শ্রক? 

৫। ণপনু্ট কার পুত্র? 

৬। পলু্টর িািা-মাচয়র িাম কী? 

৭। িচরশ ও পচরচশর মচধে সম্পকগ কী? 

৮। িচরশ ও পচরচশর শ্রোট ভাইচয়র িাম কী? 

৯। কণিরাজ পলু্টচক কয়ণেি ণেণকৎসা কচরণেচলি? 

১০। ‘মঙ্গল মারচকশ’ শচের অথগ কী? 

 

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১। িচরশ ও পচরশ শ্রকাি ণেক শ্রথচক একই রকম? 

২। িচরশ ও পচরশ ণিচয় কচরিণি শ্রকি? 

৩। পচরশ কণিরাজ ডাকচলি শ্রকি? 



  

৪। মািুচষর মি েচে শ্রলখক ‘কম্বাইন্ড হ্োন্ড’ িলচত ণক শ্রিাঝাচত শ্রেচয়চেি?  

 

ণিচের অিুচেেণট পড় এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর োওিঃ 

১) রণহ্ম, কণরম ও সালাম ণতি ভাই। সালাম সিার শ্রোট। অে িয়চস কচলরা শ্ররাচে শ্রস 

মৃতেির  কচর। মৃতুে কাচল তার পুত্র সাহ্ািচক িড়  েুই ভাইচয়র হ্াচত তুচল ণেচয় যায়। রণহ্ম ও 

কণরম তার মুচখর ণেচক তাণকচয় আর ণিিাহ্ কচরণি। তাচের েুিগলতার এক মাত্র জায়ো সাহ্াি। 

সাহ্াচির ভণিষেৎ সুন্দর কচর েচড় শ্রতালা ণেল রণহ্ম ও কণরচমর মূল োণয়ত্ব। 

ক) তচপচসর স্ত্রীর িাম কী? 

খ) িচরচশর শ্রেহ্ারা শ্রকমি ণেল? 

ে) উদ্দীপচকর সাহ্াি এর েণরচত্রর সচঙ্গ ‘মািুচষর মি’ েচের পলু্টর ণমলগুচলার িোখো কর। 

ঘ) ‘রণহ্ম ও কণরচমর েুিগলতার সচঙ্গ মািুচষর মি েচের িচরশ ও পচরচশর েুিগলতার ণমল 

রচয়চে।’- ণিচেষ  কর। 

িহুননর্বাচনন প্রশ্নঃ 

১. মানুষের মন গষের লেখক লক?  

ক) গাছপাথর       খ) র্নফুে  

ে) অেদর্বী       ঘ) ভানুনসিংহ 

২. নষরর্ ও পষরর্ দুইজন-  

ক) সষহাদর ভাই      খ) চাচাষ া ভাই  

ে) মামাষ া ভাই      ঘ) চাচা-ভান জা  

 



  

৩. পলু্টর লকান লরাগ হষেনছে?   

 ক) টাইফষেড      খ) কষেরা  

ে) কযান্সার      ঘ) লপষট র্যথা  

৪. কনর্রাজ পলু্টষক কষ া নদন নচনকৎসা করষেন?  

 ক) োর নদন   খ) পাাঁে নদন     ে) েয় নদন  ঘ) সাত নদন   

৫. লগাোঁড়া বর্জ্ঞাননক লক?  

 ক) পষরর্   খ) নষরর্   ে)  ষপর্      ঘ) পলু্ট   

৬. লগাোঁড়া বর্ষ্ণর্ লক? 

 ক) নষরর্   খ) মষহে    ে) পষরর্   ঘ) পলু্ট   

৭. পলু্টর র্ার্া  ষপস লকান লরাষগ মারা যাে?  

 ক) র্সন্ত   খ) জ্বর   ে) টাইফষেড    ঘ) লেগ   

৮. বর্ষ্ণর্গণ কী লভাজন কষরন?  

 ক) আনমে   খ) চনর্ব   ে) ননরানমে          ঘ) মাছ-মািংস  

৯. জ্ঞানমাগব অর্েম্বঙ্কারীষক কী র্ো হে?  

 ক) বর্জ্ঞাননক     খ) বর্ষ্ণর্      ে) নর্ক্ষক   ঘ) র্যর্সােী  

১০. ‘র্নফুে কার ছদ্মনাম?  

 ক) রর্ীন্দ্রনাথ এর      খ) নর্র্রাম চক্রর্ বীর  

ে) র্োইচাোঁদ মুষখাপাধ্যাে এর    ঘ) কাজী নজরুে ইসোম এর  

১১. ‘মানুষের মন’ গষে পলু্ট কার পুত্র?  



  

ক) নষরর্ এর  খ) পষরর্ এর  ে) সুষরর্ এর  ঘ)  ষপর্ এর  

১২.  ষপর্ এর স্ত্রীর নাম কী?   

 ক) ননরুপমা   খ) সুেমা   ে) মষনারমা  ঘ) চারুে া  

১৩. চরণামৃ  কী?  

 ক) রৃ্নির পনরষ্কার জে     খ) গুরুষদষর্র পা লধ্াওো জে  

 ে) গঙ্গা নদীর জে     ঘ) কার্ী লথষক আনা জে  

১৪. ‘নথওনর অর্ নরষেনটনভনট’ র্েষ  কী লর্াঝাে? 

 ক) পৃনথর্ীর অনন য া     খ) পযাষেে এর  ত্ত্ব  

ে) ননউটষনর  ত্ত্ব      ঘ) আষপনক্ষক ার  ত্ত্ব  

১৫. ‘লনউে’ শচের অথগ- 

 ক) সাপ  খ) কাঠনর্ড়ানে   ে) লর্নজ        ঘ) ইোঁদুর  

 

 

 

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ১ম পত্র (আদুভাই)  

ণিচের জ্ঞািমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১। এিছর আদুভাই প্রচমাশচির জিয এত িযাকুল শ্রকি? 

২। আদু ভাইচয়র প্রকৃত িাম কী? 

৩। আদুভাই শ্রকাি ক্লাসস পড়চতি? 

৪। আদুভাই গল্পণি শ্রক ণলচখচছি? 

৫। আদুভাইচয়র কিচর শ্রখাদাই করা মাচিেল পাথচরর িযািচলচি ইাংচরজীচত কী শ্রলখা রচয়চছ? 

৬। আদুভাই িরাির কয়ণি পুরস্কার শ্রপচতি? 

৭। আদুভাই তাাঁর শ্রছচলচক কী উৎসি উদযাপচির জিয হুকুম ণদচলি? 

৮। আদুভাই শ্রকাি শ্রিণিচত িসচতি? 

৯। আদুভাই শ্রকাি শ্রে ীচত প্রচমাশি শ্রপচয়ণছল? 

১০। শ্রক ণিচজচক কণি ও িক্তা মচি করচতা? 

  

ণিচের অিুধািিমূলক প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ 

১। ণশক্ষচকরা আদুভাইচক ণকরকম মযোদা ণদচতি? 

২। আদুভাই প্রণতিছর দুণি পুরস্কার শ্রপচতি শ্রকি? 

৩। শ্রমৌলভী সযাচরর জ্বচল ওঠার কার  িযাখযা কর? 



  

৪। ‘জ্ঞাি লাচভর জিযই আমরা সু্কচল পণর, প্রচমাশি লাচভর জিয পণড় িা’- লাইিণি িুণিচয় শ্রলখ? 

 

ণিচের অিুচেদণি পড় এিাং সৃজিশীল প্রশ্নগুচলার উত্তর দাওিঃ 

িািুল িাচমর এক ছাত্র োর িছর ধচর কসচমা সু্কচলর সপ্তম শ্রেণ চত পড়চছ। শ্রলখাপড়ায় খারাপ 

হচলও শ্রখলাধুলায় তার খুি সুিাম। ণিচকি শ্রখলায় শ্রস খুি ভাচলা তাই তাচক ণি. ণস. শ্রদয়া হয় ণি 

ণকন্তু প্রধাি ণশক্ষক তাচক শ্রকাি ভাচিই অষ্টম শ্রেণ চত প্রচমাশি ণদচত রাণজ িি। শ্রজ. এস. ণস. 

শ্রত শ্রেল করচল সু্কচলর সুিাম িষ্ট হচি তাই মযাচিজচমন্ট িািুলচক ণিচকএসণপ শ্রত ভণতে হিার 

পরামশে শ্রদয়। 

ক) আদুভাইচক ণশক্ষকরা কী ডাকচতি? 

খ) আদুভাই প্রচমাশচির জিয এত িযাকুল শ্রকি হচয়ণছচলি? 

গ) উদৃ্ধতাাংচশর সাচথ আদুভাই গচল্পর কী সাদৃশয ও বিসাদৃশয লক্ষ ীয় যুণক্তসহ- উপস্থাপি কর। 

ঘ) িািুলচক মযাচিজচমচন্টর ণিচকএসণপ শ্রত ভণতে হিার পরামশে শ্রদয়ার তাৎপযে ণিচেষ   

কর। 

িহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ 

১. আরু্ল মিসুর আহমদদর জন্ম কদ া সাদল?  

ক) ১৮৯০      খ) ১৮৯৫  

গ) ১৮৯৮      ঘ) ১৮৯৯  

২. আদুভাই প্রদমাশদির জিয র্যস্ত হদলি সকি?  

ক) সেদলর প্রদমাশদির জিয     খ) চাকনরর আশায়  

গ) নর্দদদশ যাদর্ি র্দল     ঘ) সেদলর আপনিদ  



  

৩. আদুভাই সকাি সেনিদ  র্হুকাল পদেদেি? 

 ক) ৬ষ্ঠ সেনিদ      খ) ৮ম সেনিদ  

গ) ৭ম সেনিদ     ঘ) ৯ম সেনিদ   

৪. আদুভাইদয়র নর্শ্বাস নেল- 

 ক) নশনি  হদর্ি    খ) উচ্চ নশনি  হদর্ি 

গ) মযানিক পাশ করদর্ি   ঘ) প্রদমাশি পাদর্ি   

৫. আদুভাই সকাি উৎসর্ কদর সযদ  পারদলি িা?  

 ক) প্রদমাশি উৎসর্   খ) ির্র্র্ব  গ) ির্ান্ন       ঘ) জন্মনদি   

৬. নকদস আদুভাইদক সু্কদল আসায় র্াাঁধা নদদ  পাদরনি?  

 ক) কাজ  খ) সরাগর্ালাই  গ) দুদযবাগ  ঘ) র্যস্ত া  

৭. আদুভাই প্রদমাশি সপদলি কীভাদর্?  

 ক) িকল কদর     খ) শুদয় শুদয় পরীিা নদদয় 

গ) র্নু্ধদদর সহায় ায়    ঘ) নশিকদদর সহায় ায়   

৮. আদুভাইদয়র িাম শুদি সক জ্বদল উঠদলা?  

 ক) গনি  নশিক    খ) প্রধাি নশিক 

গ) সমৌলনভ সার্           ঘ) র্াাংলা নশিক 

৯. ‘সর্ সার্দজদে পাকা হওয়া র্লদ ’ আদুভাই কী সর্াঝাদ  সচদয়দেি?  

 ক) পরীিায় পূিব িম্বর প্রানপ্ত      খ) প্রথম সেনির িম্বর প্রানপ্ত 

গ) কমপদি ৩৩ িম্বর প্রানপ্ত    ঘ) ৮০ এর অনধক িম্বর প্রানপ্ত 



  

১০. নশিদকর প্রথম কাজ সকািনি?  

 ক) ধাি ফলাদিা      খ) সেনিকদি নশিাদাি করা  

গ) সভািার আইনি ত নর করা    ঘ) আদমশুমানর করা  

১১. আদুভাই নিদজদক কী মদি করদ ি?  

ক) জে পদাথব  খ) কনর্ ও র্ক্তা  গ) সুপনি   ঘ) জ্ঞািী ও পনি   

১২. অঙ্ক পরীিায় আদুভাই কদ া িম্বর সপদয়নেদলি?  

 ক) পাাঁচ   খ) দশ   গ) স র  ঘ) শূিয   

১৩. আদুভাই কদ া মাইল সহাঁদি সু্কদল সযদ ি?  

 ক) ৫ মাইল   খ) ৬ মাইল   গ) ৯ মাইল  ঘ) ২ মাইল  

১৪. হুজুর সকর্লা গ্রন্থনি কার সলখা?  

 ক) আরু্ল মিসুর আহমদ     খ) ইমদাদুল হক নমলি 

গ) রর্ীন্দ্রিাথ ঠাকুর      ঘ) অনজ  কুমার গুহ  

১৫.  ানিলয’ শচের অথে- 

 ক) সর্য়াদর্    খ) নিদর্বাধ   গ)  ুি জ্ঞাি     ঘ) নর্র্িব  
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