
 

 
সপ্তম শ্রেণী 

বাাংলা ১ম ত্র 
কুলর-ভজুয 

জ্ঞানভূরক 
১. শকট অথথ কী?   
২. ফাষ্প-কট চলর কালেয াড় লেলে ? 
৩. ‘গাাঁআলি’ লেয র্থ কী ? 
৪. কলফ কায লে কুলর-ভজুযলেয িুরনা কলযলছন ? 
৫. ‘কুলর-ভজুয’ কলফিালট ককান কাফযগ্রলেয ন্তগথি ? 
৬. কুলর-ভজুযলেয ঋণ কালেযলক কাধ কযলি লফ ? 
৭. কাজী নজরুর আরাভ ককান কজরাে জন্মগ্রন কলযন ? 
৮. ‘কুলর-ভজুয’ কলফিালট কক লরলখলছন ? 
৯. ফাফুাফ কালক কেলর লনলচ কপলর লের ? 
১০. শ্রলভলকযা াাড় বাঙর কীবালফ ? 
১১.  মানব সবযিা কালেয োন ? 
১২.  কায কচাখ কপলট জর এলরা ? 
১৩. ‘েুলর’ লেয র্থ কী ? 
১৪. শ্রকমন দদন আসছে ? 
১৫. কী দদছে াহাড় ভাঙা হে ?   
লনলচয নুলেেলট ড় এফং ৃজনীর প্রশ্নগুলরায উত্তয োওঃ  
অব্বা ালফ লফার কাযখানায ভালরক। ভাল িায রাব ে এক ককালট টাকা। িায কাযখানায শ্রলভকলেয কফিন লিন াজায টাকা 
কলয। শ্রলভকযলেয াপ্তালক ছুলটয লেনও কাজ কযলি ে। এয প্রলিফাে জানালি কগলর অব্বা ালফ ফলরন-  ‚কিাভালেয কিা কফিন 
কেো লেই। এমন সমসযা করছল শ্রবতন শ্রকছট রাখা হছব।‛ এরর নানা ুলফধা অয লনমথািলনয যও শ্রলভকযা অয প্রলিফালেয া 
াে না।  
ক) লেলন লেলন ফহু লক কফলড়লছ ? 
খ) ‘কুলর ভজুয’ কলফিায উলিলখি ‘লেধীলচ’য লযচে োও । 
গ) উদ্দীলকয ালর্ কলফিায ককান ংলয লভর যলেলছ -ফযাখযা কয 
ঘ) উদ্দীলক ফলণথি কাযখানায শ্রলভক এফং ‘কুলর-ভজুয’ কলফিায শ্রভজীফী ভানুল প্রলিযলকআ        
    বযিায লফকা ঘটালরও লনলজযা লেলছ ফললরি।–ভন্তফযলট ভূরযা 
প্রশ্নঃ ২ 
মুগ মুগ ধলয কুলর-ভজুলযয ভলিা রক্ষ-ককালট শ্রভজীফী ভানুললয ালি গলড় উলেলছ ভানফবযিা। এলেযআ ক্লান্ত শ্রলভ ও ঘালভ কভাটয 
জাাজ চরলছ, োরান-ককাো গলড় উেলছ, কর-কাযখানা স্থালি লে।  র্চ এক কশ্রণীয হৃেেীন স্বার্থান্ধ ভানুল এলেয শ্রলভয লফলনভলে 
াওো লফত্ত-ম্পলেয ফটুকুআ কবাগ কযলছ। শ্রভজীফীলেয িাযা ভানুল লললফআ গণয কলয না। 
ক) ‘কুলর-ভজুয’ কলফিায উৎ কী ?  
খ) ‘েধীলচয াড়’ ফরলি কলফ কী ফুলঝলেলছন ? 
গ) উদ্দীকলট ‘কুলর-ভজুয’ কলফিায ককান লেকলট প্রকা কলয ? ফযাখযা  কয । 
ঘ) উদ্দীকলটলি ভানফবযিায গ্রগলিলি কখলট খাওো কুলর-ভজুয ও শ্রভজীফী ভানুললয ভানলফিয জীফনমান ও ফোলনয লেকলট িুলর 
ধযা লেলছ- লফলেললাণ কয । 



 

 

নিুন কে 

জ্ঞানভূরক 
১. যফীন্দ্রনার্ োকুলযয জন্ম কি লিষ্টালে ? 
২. যফীন্দ্রনার্ োকুলযয ছদ্মনাভ কী ? 
৩. ালয ালয কী োাঁলড়লে অলছ ? 
৪. কনৌকা ভাঝনেীলি  কীবালফ চলর ? 
৫. কনৌকা কখন কবল মাে ? 
৬. জলরয কেউলে কী নালচ ? 
৭. নালযলকলরয ফন ককার্াে ? 
৮. শুযা কীবালফ ঘুলয কফযাে ? 
৯. কায ভলন াধ জালগ ? 
১০. কনৌকা ককার্াে ফাাঁধা অলছ ?  
১১. বাাঁটা লেয র্থ কী ? 
১২. নীর অকালয ভালঝ কী ালজ ? 
১৩. অল লেয প্রলভি রূ কী ? 
১৪. কছলরলট ককার্াে র্ালক ? 
১৫. কছলরলটয ফাফা ককার্াে মাে না ?  
 
লনলচয নুলেেলট ড় এফং ৃজনীর প্রশ্নগুরয উত্তয োওঃ 
ুলেয ফালড় আলি লকছু েূলয একটা শ্বর্ গাছ লছর । ু ভালঝ ভালঝ কআ লেলক চালো কেলখি । িাায কমন লনক-লনক েূলযয 
ককালনা কেলয কর্া ভলন ে- ককার্াে কমন ককার্াকায কে- ভা’য ভুলখ ঔফ কেলয যাজুতু্তযলেয কর্াআ ক কালন ।   
ক) বাটায টালন কী চলর ? 
খ) নিুন কে ম্পলকথ ‘নিুন কে’ কলফিায কছলরলটয ধাযনা ককভন ? 
গ) উদ্দীলক ‘নিুন কে’ কলফিায ককান লফলেলট পুলট উলেলছ ? 
ঘ) উদ্দীলক ‘নিুন কে’ কলফিায ভূরবালফয প্রকা ঘলট লক, কিাভায উত্তলযয লক্ষ মুলি োউ । 
প্রশ্নঃ ২ 
পলটকলক লজজ্ঞাা কলযলরন, ‚ককভনলয পলটক, ভাভায লে করকািাে মালফ ?‛ পলটক রাপাআো উলেো ফলরর ‘মাফ’ । কলফ মালফ, কখন 
মালফ কলযো পলটক িাায ভাভালক লস্থয কলযো িুলরর; উৎাল িাায াযা যালে লনদ্রা ে না । 
ক) ‘নিুন কে’ কলফিাে াাড়-চূড়া ককার্াে ালজ ? 
খ) নাআলি লগলে ‘নিুন কে’ কলফিায কছলরলট কী কেলখ ? 
গ) উদ্দীলকয পলটলকয ালর্ ‘নিুন কে’ কলফিায কছলরলটয ােৃয ককার্াে ? 
ঘ) ‚ককৌিুর লকলায ভলনয স্বাবালফক প্রফৃলত্ত‛ উলদ্দক ও ‘নিুন কে’ কলফিায অলরালক লফচায কয। 
 
      
 
 
 
 
 



 

লখার একুছশ 

 
 জ্ঞানভূরক 
১. ‘রখায একুল’ গল্পলটয যচলেিা কক ? 
২. লিলন ককার্াে জন্মগ্রণ কলযন ? 
৩. ‘রখায একুল’ গল্পলট ালেয উলদ্দয কী ?  
৪. রখা যালি ককার্াে ঘুভাে ? 
৫. রখায খালর গা লবলজ মাে লকল ? 
৬. রখায ালে লকলয কাাঁটা পুটর ? 
৭. লর্ লর্ লকলয ের কনলভলছ ? 
৮. ‘রখায একুল’ গলল্প ফলণথি লর্ কনলভ অা লভলছরকাযীলেয কোাঁলট কী লছর ? 
৯. কক রখালক িালকলে কেখলছর ? 
১০. ান লেয র্থ কী ? 
১১. রখায যালিয কাফায লফছানা ককভন ? 
১২. ‘কভলঙ’ লেয র্থ কী ? 
১৩. গালনয ুয রলয ফলে মাে ককার্াে ? 
১৪. ভস্ত লনচু খাে ককার্াে ? 
১৫. রখা লে লভনালয কী লকযলি লগলেলছর ? 
১৬. রখা কালক কেলখলন এফং কচলন না ? 
১৭. ‘রখায একুল’ গল্পলটলি ককান লফলেলট পুলট উলেলছ ? 
১৮. িুলরালভলেয য নাভ কী ? 
১৯. গালছয ািা কফলে কী গলড়লে ড়লছ ? 
২০. ‘অভায বালেয যলি যাঙালনা’ গানলটয ুযকায কক ? 
 
 
নুধাফনভূরক প্রলশ্নয উত্তয োওঃ  
১. চুল চুল া কপলর ালযলে কগর কধাাঁো-কধাাঁো কুোায ভলধয । কক এফং ককন ালযলে কগর ? ফযাখযা কয । 
২. ‘লকন্তু লফল কিা মাে না । কী য মন্ত্রণা’ । ফযাখযা কয । 
৩. ‘ালিয ভুলো ালকলে ভনটালক ি কলয লনর রখা’ । কর্ালট লফলেলণ কয । 
৪. ‘াযা যীয জ্বলর মালে িায’ । কায এফং ককন ? 
৫. ‘লর্ লর্ লভলছলরয ের কনলভছ’ । ফযাখযা কয ? 
৬. ‘িায গরা লেলে কর্া কিা কপালট না। শুধু ে ে অাঁ অাঁ অাঁ অাঁ ‘। ককন ? 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

মরুভাস্কর 
জ্ঞানভূরক 
১. ফীফুিা ফাায কি লিষ্টালে জন্মগ্রণ কলযন ?  
২. লশুলেয লে যাুর লকবালফ কভলন ? 
৩. ফীফুিা ফাায কম লেকালট প্রকা কলযলছলরন, িায নাভ কী ? 
৪. কালেয াধাযণ সৃ্মলিলি লছর ? 
৫. ূমথগ্রণ লেলছর কলফ ? 
৬. লযোণ র্থ কী ? 
৭. ‘মায ককালনালকছুলি বে কনআ’ িালক কী ফলর ? 
৮. রহু লেয র্থ কী ? 
৯. মযি ভুাম্মে (.) করাকলটলক কী লেলরন ? 
১০. মযি কফরার কী লছলরন ?  
১১. কায কোোলিয কালর ললেয যলিয কচলে লফে ? 
১২. মযি ভুাম্মে (.) িযাচাযীলক কী কেনলন ? 
১৩. ফহুলেন য োআ-ভা ালরভালক কেলখ মযি কী ফলর কেলক উেলরন ? 
১৪. ভানফী (.) লনলজলক কী ভলন কযলিন ? 
১৫. ‘লবম্পাি’ লেয র্থ কী ? 
লনলচয নুলেেলট ড় এফং ৃজনীর প্রশ্নগুরয উত্তয োওঃ 
নফীন ালফলক ফাআ ৎ ও বালরা ভানুল লললফ জালনন । লপল লিলন িিা ও লনষ্ঠায লে কাজ কলযন । এ কাযলন লিলন অয 
কলেকজন ৎ কলভথয লফযাগবাজন ন । ুলমাগ কলরআ িাযা িালক নানাবালফ ফযেলফদ্রু ও নালজার কযায কচষ্টা কলয । নফীন 
ালফ ফুঝলি াযলরও লিলন ফস্থান কর্লক এিটুকু লয োাঁড়ানলন । 
ক) মযি ভুাম্মাে (.) এয বৃলিযয নাভ কী ? 
খ) ‚মযি চলযলে ংলভশ্রণ লেলছর ককাভর অয কলোলযয‛ । - ফযাখযা কয । 
গ) উদ্দীলকয নফীন াালফয চলযলে ‘ভরু-বাস্কয’ প্রফলন্ধয ভানলফ (.)-এয চলযলেয ককান গুলণয প্রলিপরন ঘলটলছ ? ফযাখযা কয। 
ঘ) ‚উদ্দীলকয ভূরবাফ এফং ‘ভরু-বাস্কয’ প্রফলন্ধয ভূল্বালফ লভর র্াকলরও িা মূ্পণথ এক নে‛ । - লফলেলণ কয । 
প্রশ্নঃ ২ 
অভায এঘয বালঙোলছ কমফা, অলভ ফাাঁলধ িায ঘয,  
অন কলযলি কাাঁলেো কফড়াআ কম কভালয কলযলছ য। 
কম কভালয কলযর লর্য লফফাগী, 
লর্ লর্ অলভ লপলয িায রালগ । 
েীঘর যজনী িায িলয জালগ ঘুভ কম লযলছ কভায  
অভায এ ঘয বালঙোলছ কমফা অলভ ফাাঁলধ িায ঘয । 
ক) ভক্কা লফজলেয য ভানলফ ককান ফথলিয ােলেল ফিৃিা কলযন ?  
খ) ‚এভন ভালেয ন্তান অলভ শুষ্ক খােযআ মায অামথ‛ । উলিলটলি কী প্রকা কলেলছ ? 
গ) উদ্দীলকয  কলফিাংলট ভুাম্মাে (.)-এয ককান বফলষ্টযলট প্রকা কলয ? িা িুলর ধয । 
ঘ) ‚উদ্দীলকয কচিনা মযি ভুাম্মাে (.)-এয একলট গুণ ভাে, িায মূ্পণথ লযচে নে‛ । স্বীকায কয লক ? কিাভায      ভলিয লক্ষ 
মুলি োও ।  
 
 
                                         



 

কিািাকালনী 
জ্ঞানভূরকঃ 
১. খাাঁচা কাযা বিলয কযর ? 
২. কক ভূখথ লছর ? 
৩. যাজা কালক ললযাা লেলরন ? 
৪. লিিলেয ভলি ালখয লফেযায কাযন লক ? 
৫. ‘িনখা’ লেয র্থ লক ? 
৬. ‘লরলকয’ ফরলি কালেয কফাঝাে ?  
৭. ালখটালক লক্ষা কেওোয োলেত্ব কায ওয লড়র ? 
৮. ‘যাকযা’ লেয র্থ লক ? 
৯. ‘এ কী কফোেলফ’ ালখ ম্পলকথি উলিলট কায ? 
১০. যাজা লকলয ললে চলড় ালখলটলক কেখলি কগলরন ? 
১১. ালখটায লক্ষা ুযা আোলছ কক ফলরর ? 
১২. ‘খফযোলয’ র্থ লক? 
১৩. ‘ভািয’ লেয র্থ লক ? 
১৪. বালগনালেয কর্াে খুল লে যাজা কীকযলরন ? 
১৫. যাজা কালক কেলক ফরলরন- ালখটালক লক্ষা োও ? 
অনুধাফনভূরক প্রলশ্নয উত্তয দাওঃ  
১. ‚লক্ষায এলকফালয দ্দভুদ্দ‛। ফরলি লক কফাঝালনা লেলছ । ফযাখযা কয । 
২. ‚ককন যাজা ালখটালক লক্ষা লেলি লফরলরন‛ ? ফযাখযা কয ।  
৩. ‚ককফর িায কলটয ভলধয ুাঁলর্য শুকলনা ািা খখ গজগজ কলযলি রালগর‛ । কর্ালট লফলেলণ কয । 
৪. ‘এ কী কফোেলফ’ । এখালন কায কফোেলফয কর্া ফরা লেলছ ? ককন ? 
৫. বালগনা ফলরর, ‘ভাযাজ কািটা কেলখলিলছন’। ককান কাি ? ফযাখযা কয । 
 
 লনলচয নুলেেলট ড় এফং ৃজনীর প্রশ্নগুলরায উত্তয োওঃ  
ভলনয াললফয একভাে ন্তান লভি । ক প্রচি র, কথভণয যালানাে ভলনাো্লমাগ কনআ । লকন্তু ফাফায আো কছলরলক উচ্চললক্ষি ও 
প্রলিলষ্ঠি কযা । কছলরলক লফেযা কখালনায জনয লনক লক্ষক লনলোগ কেওো লরা, ংখয ফআ-ে, লেস্তা লেস্তা কাগজ-করভ এলন জড় 
কযা লরা । নাভ কযা লফেযারলে বলিথ কযালনা লরা । লফেযারলে মািাোলিয জনয গালড় ককনা লরা । ফাআ ভলনয াললফয প্রংা 
কযলি রাগলরা । 
ক) যাজা লননু্দকলক কী লেলি ফলর লেলরন ? 
খ) ‘ালখটায ুলযা লক্ষা লেলছ’- একর্া ককন ফরা লেলছ ?  
গ) ‘কিািা কাানী’ গলল্পয ককান লেকলট ভলনয াালফয চলযলে প্রলিপলরি লেলছ ? ফযাখযা কয । 
ঘ) উদ্দীলক ফলণথি লক্ষা লনলে ফাড়াফালড়য লেকলট ‘কিািাকালনী’ গলল্পয অলরালক ভূরযােন কয । 


