
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র (ভাষা ও ব্যাকরণ)  

১। পাাঁচ হাজার ব্ছর পূর্ব্ে ইউর্রার্পর মধ্যভার্ে ককান ভাষা প্রচলিত লছি?  

২। চলিত ভাষা কার্ক ব্র্ি? 

৩। সাধু ভাষা কাকক িকল?  

৪। ১৮০০ লিষ্টার্ে ককান কর্িজ প্রলতলিত হয়? 

৬। কত শতর্ক ব্াাংিা ভাষার উদ্ভব্ হয়? 

৫। আলিকার্ি মানুষ পারস্পলরক ভাব্ লব্লনমর্য়র জনয কী কী মাধ্যম ব্যব্হার করর্তা?   

৭। িাাংলা ভাষায় কয়ণি রীণি চালু আকে ও কী কী?  

৮। িিতমাকে পৃণিিীকি কি ভাষা চালু আকে?  

৯। িাাংলা ভাষা কি িেকরর পুকরাকো?  

১০। মােুষ কীকসর সাহাকযে ভাষা উচ্চার  ককর?  

১১। ভাষাভাষী জেসাংখার ণিক শ্রিকক পৃণিিীকি িাাংলা ভাষার স্থাে কিিম?  

১২। ব্কৃ্ততা ও নাট্য সাংিার্পর উপর্ ােী ককান ভাষা?  

১৩। ব্যাকরণ কক ভাষার কী ব্র্ি?  

১৪। ব্াাংিা ব্যাকরর্ণর প্রধ্ান আর্িাচয লব্ষয় কয়লট্ ও কী কী?  

১৫। ভাষার লব্জ্ঞােসম্মি ণিকেষক র শাস্ত্রকক কী িকল?  

১৬। ভাষাকক ণিকেষক র শ্রচষ্টা শ্রিকক কীকসর উদ্ভি হকয়কে?  



  

১৭। ভাষা কীর্সর সাহার্ য উচ্চালরত হয়?  

১৮। ডঃ মুহম্মি শহীিুল্লাহর মর্ত ব্াাংিা ভাষার উদ্ভব্কাি কত?  

১৯। ডক্টর সুনীলতকুমার চট্টপাধ্যায় এর মর্ত ব্াাংিা ভাষার উদ্ভব্কাি কত লিষ্টার্ে?  

২০। ব্াাংিা ভাষার প্রাচীন লিলিত রূর্পর নাম কী?  

২১। ককান ভাষা কের্ক ব্াাংিা ভাষার জন্ম?  

২২। ‘পড়লছিাম’ লিয়ার সাধু্রূপ কী?  

২৩। ‘এর্ক’ সব্েনার্মর সাধু্রূপ কী?  

২৪। ‘ াহা’ সব্েনার্মর চলিতরূপ কী? 

২৫। ‘িইব্’ লিয়ার চলিতরূপ কী?  

২৬। ককান কর্িজর্ক ককন্দ্র কর্র ব্াাংিা েিযচচো শুরু হয়? 

২৭। সাধু্ ভাষায় ককান পর্ির রূপ পুণোঙ্গ োর্ক? 

২৮। পৃলেব্ীর সব্ ভাষার কয়লট্ রূপ ও কী কী? 

২৯। কত শতর্ক ব্াাংিা ভাষার উদ্ভব্ ঘর্ট্? 

৩০। মানুর্ষর কন্ঠলনঃসৃত ব্ােধ্বলন কক কী ব্র্ি? 

 

িহু ণেিতাচেী প্রশ্নিঃ               

১) কীর্সর প্রর্য়াজর্ন ভাষার উদ্ভব্ হর্য়র্ছ?  

ক) মুদ্রা প্রকার্শর     খ) রাে প্রকার্শর  

গ) ভাব্ প্রকার্শর     ঘ) মমতা প্রকার্শর  



  

 

২) ব্তেমার্ন পৃণিিীকি প্রচণলি ভাষার সাংখো কি?  

ক) আড়াই হাজার      খ) সাকড় ণিে হাজার  

গ) িুই হাজার       ঘ) প্রায় েয় হাজার    

৩) ণেকচর শ্রকাে িাকেণি সাধু ভাষার উিাহর ?   

ক) শ্রস আজ িাণড় যাকি।     খ) আণম আজ বি শ্রমলায় যাকিা।  

গ) িাহাকক আমার খুি প্রকয়াজে।   ঘ) রণে গাে গায়।   

৪) িোকরক র কাজ ভাষার কী আণিষ্কার করা?   

ক) অভেন্তরী  শৃ াংখলা     খ) অভেন্তরী  সম্পকত  

গ) অভেন্তরী  উপািাে     ঘ) অভেন্তরী  অিত 

৫) কি খ্রীষ্টাকে কলকািায় গিেচচো শুরু হয়?  

ক) ১৮০০      গ) ১৮২০ 

খ) ১৯০৫                   ঘ) ১৯৩৬ 

৬) মানুষ লকর্সর সহায়তায় ধ্বলন উচ্চারণ কর্র?  

ক) মুর্ির  সাহার্ য     খ) প্রকৃলতর  সাহার্ য 

গ) ইশারার সাহার্ য     ঘ) ব্াে র্ের সাহার্ য 

৭) িাাংলা ভাষার উৎসমূল শ্রকাে ভাষা?  

ক) আযত ভাষা      খ) সাংসৃ্কি ভাষা  

গ) ইকদা-ইউকরাপীয় মূল ভাষা   গ) শ্রগৌড়ীয় িঙ্গ ভাষা  



  

৮) িোকর কক ভাষার কী িলা হয়?  

ক) অণভভািক     খ) সাংণিধাে  

গ) উপািাে     ঘ) গাইড  

৯) িাাংলা সাণহকিের প্রাচীে ও মধেযুকগ ভাি প্রকাশ এর মাধেম কী ণেল?  

ক) ইশারা-ইণঙ্গি     খ) েৃিেকলা  

খ) গিে      ঘ) পিে  

১০) শ্রকাে শিকক িাাংলা ভাষার উদ্ভি ঘকিকে?  

ক) িৃিীয় শিকক    খ) পঞ্চম শিকক  

গ) সপ্তম শিকক     ঘ) অষ্টম শিকক  

১১) মােুষ শ্রকাে সম্পকির অণধকারী?  

ক) ভাষা সম্পকির    খ) অিত সম্পকির 

গ) পশু সম্পকির     ঘ) ধে সম্পকির 

১২) শ্রকাে ভাষা চিুল, জীিন্ত ও শ্রলাকায়ি?  

ক) সাধু ভাষা     খ) উপভাষা 

গ) ণিকিণশ ভাষা     ঘ) চণলি ভাষা  

১৩) উেশ শিকক িাাংলা গকিের শ্রয ণলণখি রূপ গকড় উকে িার োম কী?  

ক) সাধু ভাষা      খ) চণলি ভাষা 

গ) উপভাষা     ঘ) প্রাচীে ভাষা  

১৪) ভাষার ণিজ্ঞােসম্মি ণিকেষকের শাস্ত্র শ্রকােণি?  



  

ক) ণিেণলণপ      খ) ণচণেপত্র  

গ) িোকর       গ) সারাাংশ  

১৫) িোকরক র কাজ ভাষার কী আণিষ্কার করা?  

ক) অভেন্তরী  শৃাংখলা    খ) অভেন্তরী  সম্পকত  

গ) অভেন্তরী  উপািাে    ঘ) অভেন্তরী  অিত  

১৬) ভাষার শ্রমৌণলক উপািাে কয়ণি?  

ক) ৫ণি      খ) ৬ণি  

গ) ৩ণি      ঘ) ৮ণি  

১৭) ভাষার কী লক্ষ করা িোকর  এর কাজ?  

ক) গণিণিণধ       খ) প্রকয়াগ   

গ) শ্রখয়াল-খুণশ     ঘ) শ্রেচ্ছাচাণরিা  

১৮) ভাষার সাকি িোকর  এর সম্পকত কীভাকি জণড়কয় আকে?  

ক) অণিকচ্ছিেভাকি       খ) গভীরভাকি    

গ) ওকিাকপ্রািভাকি     ঘ) ণিণচ্ছন্নভাকি   

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র (ধ্বনি ও বর্ণ)  

নিচের প্রশ্নগুচ োর উত্তর দোওঃ 

১। ভোষো কে নবচেষর্ েরচ  েয়নি কমৌন ে উপোদোি পোওয়ো যোয়? কসগুচ ো েী েী?  

২। ধ্বনি উৎপাদনের মূল িাগযনের শ্র াে অঙ্গ?  

৩। ধ্বণে  ত প্র ার ও  ী  ী?  

৪। িাাংলা ি ণমালায় িযঞ্জেিন ণর সাংখ্যা শ্রমাট  য়ণট?  

৫। শ্রযসি স্বরধ্বণে উচ্চারন   ম সময় লানগ তানদর শ্র   ী িনল?  

৬। উচ্চার  বিণিষ্ট্য অেুসানর িযঞ্জেধ্বণে  ত ভানগ ণিভক্ত ও  ী  ী?  

৭। ‘ ’ শ্রেন  ‘ম’ পযণন্ত এই পঁণিিণট ধ্বণেন   ী িলা হয়?  

৮। ণিস ধ্বণে  য়ণট ও  ী  ী?  

৯। স্পিণ ধ্বণেগুনলান  শ্রয পাঁিণট ভানগ ভাগ  রা হয় এই ণিভাগগুনলান   ী িনল?  

১০। ওষ্ঠ্যধ্বণে  ান  িনল? উদাহার  দাও?  

১১। শ্র াে ধ্বণের শ্র ানো স্বতে ধ্বণে-ণিহ্ন শ্রেই? 

১২। ভাষার কু্ষদ্রতম এ    ী?  

১৩। য, র, ল, ি এই িারণট ি ণ শ্র   ী ধ্বণে িনল এিাং শ্র ে? 

১৪।  ম্পেজাত ধ্বণে শ্র ােণট?  

১৫। তাড়েজাত ধ্বণে  য়ণট ও  ী  ী?  



  

১৬। স্বরধ্বণে  ান  িনল?  

১৭। শ্র াষধিণে  ান  িনল?  

১৮। স্বরিন ণর সাংণক্ষপ্ত রূপন   ী িনল? 

১৯। ‘ল’  ী জাতীয় ধ্বণে?  

২০। িাাংলা ভাষায় শ্রমৌণল  স্বরধ্বণে  য়ণট ও  ী  ী?  

২১। মহাপ্রা  ধ্বণে  ান  িনল?  

২২। অল্পপ্রার্ ধ্বণে  ান  িনল?  

২৩। িোনসেযধ্বনির অপর োম  ী?  

২৪। উষ্মধ্বণে  য়ণট ও  ী  ী?  

২৫।  হ্রস্বস্বর  ান  িনল?  

২৬। দী ণস্বর  ান  িনল?  

২৭। পরোশ্রয়ী ধ্বনি েয়নি ও েী েী?  

২৮। েন্ঠ্যতো বয ধ্বনি েোচে বচ ?  

২৯। িোনসেয ধ্বনি েোচে বচ ? িোনসেয ধ্বনি েয়নি ও েী েী?  

৩০। অন াষ ধ্বণের অপর োম  ী?  

৩১। ি ণ  ান  িনল?  

৩২। অন াষধ্বণে  ান  িনল?  

৩৩। িাাংলা ি ণমালায়  স্বরিন ণর সাংখ্যা শ্রমাট  য়ণট? 

৩৪। িাাংলা ি ণমালায় িগণ  ান  িনল?  



  

৩৫।  ণ্ঠ্যধ্বণে  ান  িনল?  

৩৬। তালিযধিণে  ান  িনল?  

৩৭। মূধণেযধিণে  ান  িনল?  

৩৮। দন্তযধিণে  ান  িনল?  

৩৯।  নণ্ঠ্ৌষ্ঠ্যধ্বণে  ান  িনল?  

৪০। দনন্তৌষ্ঠ্যধিণে  ান  িনল? 
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শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র (সন্ধি)  

ন্ধিচের প্রশ্নগুচ োর উত্তর দোওঃ 

১। সন্ধি কোচক বচ ?   

২। সন্ধি কত প্রকোর ও কী কী?   

৩। চ্ ির্গের ধ্বণির পর্র ন্ থাকর্ল সণির্ে ন্ এর স্থার্ি কী হয়?  

৪। ণিসর্গের সার্থ স্বরধ্বণি িা িযঞ্জিধ্বণির ণিলি শ্রক কী ির্ল?  

৫। েৎসি সণি কার্ক ির্ল?  

৬। স্বরধ্বণির পর্র ছ্ থাকর্ল ছ্ এর স্থার্ি কী হয়?  

৭। ত্ (ৎ) ণকাংিা দ্ এর পর্র ন্ থাকর্ল সণির্ে কী হয়?   

৮। িযঞ্জিসণি কার্ক ির্ল?    

৯। সণি শর্ের অথে কী? 

১০। পাশাপাণশ অিণস্থে দুইণি ধণিণির ণিলির্ক কী ির্ল?  

১১। সণি ভাষার্ক কী কর্র?  

১২। স্বরসণি কার্ক ির্ল?  

১৩। শর্ের উৎস ণিচার্র সণির্ক কয় ভার্গ ভার্গ ভাগ করা হর্য়র্ে?  

১৪। খাাঁণি িাাংলা সণি কার্ক ির্ল?  

১৫। ির্গের ১ি িযঞ্জর্ির পর্র স্বরধ্বণি থাকর্ল প্রথি িযঞ্জর্ির জায়গায় কী ির্স?  



  

১৬। ত্ (ৎ) ণকাংিা দ্ এর পর্র ল থাকর্ল সণির্ে কী হয়? 

১৭। ির্গের ১ি ধিণির পর্র ি িা ি থাকর্ল প্রথি ধ্বণি কীর্স পণর ে হয়?  

১৮। ি এর পর ক/খ/গ/ঘ -এর শ্রে শ্রকািণি থাকর্ল ি এর জায়গায় কী হয়?  

১৯। ষ এর পর্র ে ণকাংিা থ থাকর্ল ে ও থ এর স্থার্ি সণির্ে কী হয়? 

২০। খাাঁণি িাাংলা সণি কর্ো প্রকার ও কী কী?  

 

ণির্চর শেগুর্লার সণি ণির্েদ করিঃ 

      শে     সণি ণির্েদ       শে     সণি ণির্েদ 

১। ণহিালয়  ১১। ষড়ঋেু   

২। আণিষ্কার   ১২। সণদো   

৩। ন্ধবদযো য়   ১৩। িৃক্ষোয়া   

৪। িবোন্ন   ১৪। পণরেন্ন   

৫। পদ্ধন্ধত   ১৫। প্রণেেণি   

৬। সংগীত   ১৬। ণিপজ্জিক   

৭। রোজ্ঞী   ১৭। িৃন্ময়   

৮। প্রণেেণি   ১৮। উন্নয়ি   

৯। ণদগন্ত   ১৯। গন্তিয   

১০। িাগথে   ২০। ণকন্তু   

 



  

ণির্চর শেগুর্লার সণি করিঃ 

   সণি ণির্েদ       সণি     সণি ণির্েদ       সণি  

১। সি+িাদ   ১১। িি + পণে   

২। উৎ+চার    ১২। স্ব + েন্দ   

৩। আ+োদি   ১৩। উৎ + চার    

৪। িৃক্ষ + োয়া   ১৪। সি + গীে   

৫। ণিপদ + জিক   ১৫। সি + ণধ   

৬। িি + পণে   ১৬। িৃষ + ণে   

৭। ণসি + হ   ১৭। উৎ + িয়ি   

৮। জগৎ + িাথ   ১৮। ণহি + সা   

৯। সি + িাদ   ১৯। সি + পূ ে   

১০। পণর + েদ   ২০। আণিিঃ + কার   

 

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly  



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র (শব্দরূপ, কারক ও ণিভণি)  

নিচের প্রশ্নগুচ োর উত্তর দোওঃ 

১। ‘ত োমোচে’ শচব্দর বহুবেি েী?  

২। ‘মোিুচের’ শচব্দর বহুবেি েী?  

৩। ‘ র’ ও ‘ ম’ প্র যয় দুইনি যুক্ত হয় তেোি রীন চ ?  

৪। নবভনক্ত ে  প্রেোর ও েী েী?  

৫। ‘র, এর’ তেোি নবভনক্ত?   

৬। ষষ্ঠী ণিভণি শ্রকানগুললা? ণলখ।  

৭। ণিয়া ণিভণি কালক িলল?  

৮। শব্দ ণিভণি কালক িলল?  

৯। শব্দ ণিভণির সলে কীলসর সম্বন্ধ রলয়লে? 

১০। শ্রকালনা শলব্দ ণিভণি অনুপণিত থাকলল শ্রসখালন কী ধলর শ্রনয়া হয়? 

১১। শব্দ ণিভণির অপর িোম েী?  

১২। শব্দ ণিভণি ে  প্রেোর?  

১৩। ধাতু িা ণিয়া পলের সলে শ্রেসি ণিভণি েুি হয় তালেরলক কী িলল? 

১৪। সম্বন্ধ ও সচম্বোধি পদ কারক নয় শ্রকলনা? 

১৫। সলম্বাধন শলব্দর অথথ কী?  



  

১৬।  সম্বন্ধ পে ও সলম্বাধন পে কারক নয় শ্রকন?  

১৭। কারক কত প্রকার ও কী কী? 

১৮। কারক শলব্দর অথথ কী?   

১৯। ‘কর ’ শলব্দর অথথ কী?  

২০। সম্প্রোন েোরে েোচে বচ ? 

২১। শ্রকালনা ণিষলয় েক্ষতা িা অক্ষমতা প্রকালশ ণিয়া ণনষ্পন্ন হলল, তালক শ্রকান কারক িলল? 

একণি উোহর  োও। 

২২। ‘সম্প্রোন’ অথথ কী?  

২৩। সম্প্রোন কারলক সাধার ত শ্রকান ণিভণি হয়?  

২৪। িানাণধকর  কালক িলল? একণি উোহর  োও।  

২৫। নিয়োচে ‘তে’ দ্বোরো প্রচশ্নর উত্তচর তেোি েোরে পোওয়ো যোয়?  

২৬। েরণ েোরচে সোধোরণ  শ্রকান ণিভণি হয়?  

২৭। অণধকর  কারক কত প্রকার ও কী কী?  

২৮। িযণতহার কতথা কালক িলল? একণি উোহর  োও।  

২৯। কতত থ কারক কালক িলল? একণি উোহর  োও। 

৩০। কতত থ কারক কলতা প্রকার ও কী কী?  

৩১। শ্রে ণনলেই ণিয়া সম্পন্ন কলর, তালক শ্রকান কতথা িলল?  

৩২। কমথ কারক কালক িলল? একণি উোহর  োও।  

৩৩। কর  কারক কালক িলল? একণি উোহর  োও। 



  

৩৪। অপাোন কারলক সাধার ত শ্রকান ণিভণি হয়?  

৩৫। অপাোন কারক কালক িলল? একণি উোহর  োও।  

৩৬। কালাণধকর  কালক িলল? একণি উোহর  োও।  

৩৭। সম্বন্ধ পশ্রে শ্রকান ণিভণি হয়? 

৩৮। ‘ল ালরর ভলয় ঘুম আলস না’। - ‘ল ালরর’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৩৯। ‘েণরদ্রলক োন কর’।– ‘েণরদ্রলক’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি?  

৪০। ওলহ লািণ , তুণম শ্রকাথায় োও? – ‘ওলহ লািণ ’ শ্রকান পে? 

৪১। শ্রেশ শ্রথলক ণিপে  লল শ্রেলে।– ‘লেশ শ্রথলক ণিপে’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪২। েীলন েয়া কর।– ‘েীলন’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি?  

৪৩। শ্রেললরা নেী শ্রথলক মাে ধরলে। ‘নেী শ্রথলক’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪৪। শণিক িাাংলায় ভাললা। - ‘িাাংলায়’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪৫। এ কললম ভাললা শ্রলখা হয়। - ‘কললম’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪৬। আকালশ  াাঁে উলেলে। - ‘আকালশ’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪৭। শ্রঘাড়া োণড় িালন। -‘লঘাড়া’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪৮। িুলিুণললত ধান শ্রখলয়ণে। - ‘িুলিুণললত’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৪৯। পুণলশ ডাক। - ‘পুণলশ’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

৫০। ডািার ডাক। - ‘ডািার’ শ্রকান কারলক শ্রকান ণিভণি? 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

(এক কথায় প্রকাশ, িাগধারা, ণিপরীত শব্দ, সম াচ্চাণরত শব্দ, একই শব্দ ণিন্ন অমথে প্রময়াগ)  

নিচের প্রশ্নগুচ োর উত্তর দোওঃ  

১। একাণধক পদ শ্রক একপমদ পণর ত করামক কী িমল?  

২। ‘অণির স মি িতে ান’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?  

৩। ‘যা দীণি পামে’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?  

৪। ‘জীণিত শ্রথমকও  ৃত’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?   

৫। ‘ইনিহোস রেিো কচরি নিনি’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?  

৬। ‘ ৃমতর  ত অিস্থা যার’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?  

৭। ‘হনন করার ইো’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়? 

৮। ‘আয় বুচে বযয়’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?  

৯। ‘যি গোছ অিয গোছচক আশ্রয় কচর বোাঁচে’ এক কথায় প্রকাশ করমল কী হয়?  

১০। ‘উৎকষে’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

১১। ‘শ্রী’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

১২। ‘নযূন’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

১৩। ‘িাগধারা’ শমব্দর ইাংমরণজ স াথেক শব্দ কী?  

১৪। ‘আমেল শ্রসলাণ ’ িাগধারাণির অথে কী?  



  

১৫। ‘কক  ামের প্রা ’ িাগধারাণির অথে কী?  

১৬। ‘অগাধ জমলর  াে’ িাগধারাণির অথে কী?  

১৭। ‘ম ামের িাণল’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

১৮।  ‘পশ্চাৎ’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী? 

১৯। ‘অধ  ে’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

২০। ‘আণদ’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

২১। ‘স্বতন্ত্র’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী? 

২২। ‘প্রা ূ’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

২৩। ‘িূণি’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী? 

২৪। ‘মেশ’ শমব্দর ণিপরীত শব্দ কী?  

২৫। ‘উড়ন ণ্ডী’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

২৬। ‘আষামে গল্প’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

২৭। ‘মগাড়ায় গলদ’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

২৮। ‘ইঁ মড় পাকা’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

২৯। ‘িনক নড়া’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

৩০। ‘অর্ধেন্দ্র’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

৩১। ‘আমড়ো কোচের য াঁনক’ িাগধারাণির অথেসহ একণি িাকূ গঠন কর।  

৩২। ‘আ ার পমি শ্রতা ার কথা রাো সম্ভি না’ – এই িামকূ ‘কথা’ কী অমথে িূিহৃত হময়মে?  

৩৩। ‘মসা া অমে কা ঁা’ - এই িামকূ ‘অে’ কী অমথে িূিহৃত হময়মে?  



  

৩৪। ‘আ ার কামে আসার অথে কী?’- এই িামকূ ‘অথে’ কী অমথে িূিহৃত হময়মে?  

৩৫। ‘মেমলণির অপর শ্র াে শ্ররমো’ - এই িামকূ ‘ম াে রাো’ কী অমথে িূিহৃত হময়মে? 

৩৬। ণনম র শব্দ ২ণির অথে ণলে ও িামকূ প্রময়াগ কমর শ্রদোও।  

কুজন, কয জন  

৩৭। ণনম র শব্দ ২ণির অথে ণলে ও িামকূ প্রময়াগ কমর শ্রদোও। 

অশ্ব, অশ্ম  

৩৮। ণনম র শব্দ ২ণির অথে ণলে ও িামকূ প্রময়াগ কমর শ্রদোও। 

অন্ন, অিয  

৩৯। ণনম র শব্দ ২ণির অথে ণলে ও িামকূ প্রময়াগ কমর শ্রদোও। 

আপি, আপণ 

৪০। ণনম র শব্দ ২ণির অথে ণলে ও িামকূ প্রময়াগ কমর শ্রদোও। 

 অংস, অংশ  

 

 

 

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 

 



  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম    

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র (নিনমিনি) 

অিুধাবিঃ ১,২,৩ (ভাষািত্ত্ব িই শ্রেকে)  

অিুচ্ছেদঃ  

১। একুচ্ছে ফেব্রুয়ারী  

২। বইচ্ছমলা  

৩। বাাংলা িববষি  

সারাাংেঃ ৫,৬,৭  

সারমমিঃ ১,২,৩  

ভাবসম্প্রসারণঃ  

পদযঃ 

১। নপিামািা গুরুজচ্ছি ফদবিুলয জানি, 

   যিচ্ছি মানিয়া চল িাহাচ্ছদর বাণী। 

২। আমাচ্ছদর ফদচ্ছে হচ্ছব ফসই ফেচ্ছল কচ্ছব 

   কথায় িা বড় হচ্ছয় কাচ্ছজ বড় হচ্ছব।  

৩। িািাি ফদচ্ছের িািাি ভাষা  

   ণিনা স্বকেশী ভাষা ণিকে ণে আশা?  

 



  

গেযিঃ 

৪। লাইকেণি জাণিি সভযিা ও উন্নণিি িানেণ্ড।  

৫। পুষ্প আপনাি জনয শ্র াকে না।  

৬। ইকেি পি ইে িকযয িানুষ েীে। 

আকিেন পত্রিঃ 

১। জণিিানা িওেুক ি জনয প্রযান ণশক্ষকেি োকে আকিেন। 

২। ণিেযালকয় সুকপয় পাণনি িযিস্থা েিাি জনয প্রযান ণশক্ষকেি ণনেে আকিেন। 

৩। শ্রিািাি এলাোয় পাঠাগাি স্থাপকনি জনয উপকজলা শ্রেয়ািিযাকনি ণনেে আকিেন। 

পত্রিঃ  

১। শ্রিািাি োত্রািাস জীিকনি অণভজ্ঞিা জাণনকয় শ্রিািাি িাকে পত্র ণলখ।  

২। শ্রিািাি জীিকনি লক্ষয জাণনকয় িড় ভাইকে ণেণঠ ণলখ।  

৩। শ্রিািাি এলাোি এেণে শ্রলােজ উৎসকিি ি ণনা ণেকয় প্রিাসী িনু্ধকে পত্র ণলখ।  

িেনািঃ 

১। জািীয় পিাো 

২। িাাংলাকেকশি নে-নেী  

৩। শ াংখলাকিায  

৪। েশণনীয় স্থান  

৫। ণিশ্ব েণি িিীন্দ্রনাে ঠােুি ( ঐণিে)  

 



  

 

ণনকেণশনািঃ 

• ণশক্ষােণীিা প্রেকি অযযায়গুকলা ভাকলা েকি পড়কি ও শ্রিাঝাি শ্রেষ্টা েিকি। িািপি ওয়ােণ 

শীে এি প্রশ্নগুকলাি উত্তি িই এ খুুঁকজ শ্রিি েিকি এিাং উত্তিগুকলাি নকে োগ ণেকয় 

িাখকি। শ্রশকষ প্রশ্ন-উত্তিগুকলা খািায় ণলখকি।  

• িযােিক ি শ্রে অযযায়গুকলাি ক্লাস হয়ণন শ্রসগুকলাি শ্রক্ষকত্রও এেই ভাকি োজ েিকি। 

পিিিণীকি ণশক্ষে শ্রসগুকলা িুণঝকয় ণেকিন।   

• ণনণিণণি অাংশ প্রেকি ভাকলা েকি পড়কি ও শ্রিাঝাি শ্রেষ্টা েিকি। িািপি খািায় ণলখকি।  

 

Subject Teacher 

Sharin Sultana Mouly 
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