
 
 
 
 
 

আল োকিত হৃদয় সু্ক   ( কির্জোপুর, টোঙ্গোই ) 

   

 ওয়োিজবুি    

বাাংলাদেশ ও ববশ্ব পবিচয়  
২য় শ্রেণী  

 
   
 
নোিঃ   ____________________________________________________________ 

 

শ্ররো  নং:  ______________ 

 

 

 Alokito Hridoy Foundation 

3/11, Block B, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh 

www.alokitohridoy.org 
 



  

আদলাবিত হৃেয় ফাউদেশন িতত ৃ ি প্রিাবশত 

 

পিীক্ষামূলি সাংস্কিণ 

প্রথম মুদ্রণঃ ২০১৮  

 

সম্পােি  
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অধ্যায় ১ 
আমাদের পররদেশ 

১। সংজ্াাঃ  

পররদেশাঃ পররদেশ েলদে মানদুের আদশপাদশর প্রাকৃরেক ও সামারিক অেস্থাদক েঝুাদনা হদয় থাদক 
অথথাৎ আমাদের চারপাদশ যা রকছু আদছ সসটা রনদয়ই আমাদের পররদেশ। আমাদের আদশপাদশ সয 
সকল িড় ও িীে রদয়দছ অথথাৎ মানেু, পশু-পারি এেং গাছপালা, পকুুর সেরকছু একসাদথ রমরলে 
হদয় পররদেশ গঠিে হয়।  

২। পররদেদশর রকছু উপাোদনর নাম রনদচ সেওয়া আদছ। সকানটি প্রাকৃরেক উপাোন ও সকানটি 
সামারিক উপাোন এেং উপাোনগুরল পরস্পদরর সাদথ কীভাদে রনভথ রশীল সসটা Paragraph আকাদর 

রলিদে।  

ক) সযূথ এেং পরৃথেী 

ি) গাছ এেং সযূথ 

গ) ঘরোরড় এেং মানেু 

ঘ) মানেু এেং পশুপারি 

ঙ) পারি এেং গাছ।  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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অধ্যায় ৩ 
রশশু ও পররোদরর োরয়ত্ব ও কেথ েয 

 

১। রনদচ সযই Situation-টি সেওয়া আদছ সসটা ভাদলাভাদে পড়দে হদে এেং এই Situation এ 

থাকদল েুরম রক করদে, সসটা েদুঝ গল্প আকাদর রলিদে হদে এেং সসটি অরভনয় কদর সেিাদে 
হদে।     

অনষু্ঠানাঃ িন্মরেন 

সেসযাঃ োো, মা, ভাই, সোন, প্ররেদেশী।  

Situation: ররনা এেং সরুম ২িন োনু্ধরে। সরুমর আিদক িন্মরেন। ওর োসায় আিদক িন্মরেদনর 
অনষু্ঠান। সরুমর সকান ভাইদোন সনই। অনযরেদক সরুমর োো মা ২িনই চাকরর কদরন। োই 
অনষু্ঠাদনর সে কাি সরুমদক একাই করদে হদে। ররনা সরুমর অদনক ভাদলা োন্ধেী। এই 
পরররস্থরেদে ররনার রক সরুমদক সাহাযয করা উরচৎ নারক োসায় েদস থাকা উরচৎ? ররনার পররোর 
এই অেস্থায় কীভাদে সরুমদক সাহাযয করদে পাদর? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

২। রনদচর অনষু্ঠানগুদলা সথদক সযদকাদনা একটি অনষু্ঠান রনদয় গল্প তেরর কর এেং গ্রুদপর মাধ্যদম 
সসটা অরভনয় কদর সেিাও। (গল্প তেরর করার সময় অনশুীলন ১ লক্ষ্য কর) 

 পদহলা তেশাি। 
 ঈে। 
 নোন্ন উৎসে 
 পিূা। 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

৩। সোমার পররোদরর রনয়মকাননু অনযুায়ী রনদচর প্রশ্নগুদলার উত্তর োও। 
(প্ররেটি প্রদশ্নর উত্তদর ৩টি কদর পদয়ন্ট রলিদে হদে)  

ক) সোমাদের োসায় প্ররেরেন রক রক ধ্রদের িাোর রান্না করা হয়? 

ি) সোমাদের োসার সোই সাধ্ারেে রক রক ধ্রদের সপাশাক পদর থাদক? 

গ)  ছুটির রেনগুদলাদে সোমরা রক রক কদর থাদকা? 

ঘ) রেদনােদনর িনয সোমরা রক কদরা? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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৩। মযাচ কদরা ও রনদে উত্তর সলি।  

ক) ভাই                                                        

সোমার সোদনর সমদয়। 

ি) চাচাে ভাই/ সোন (কারিন)                               সোমার োোর 
ভাই 

গ) ভারি                                                       

সোমার োো মার আদরকটি সছদল। 

ঘ) ভারেিা                                                    সোমার 
চাচার সছদল ো সমদয় 

ঙ) চাচা                                                       

সোমার ভাইদয়র সছদল।  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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অধ্যায় ৫ 
োরড় ও রেেযালদয় রশশুর কাি 

 

১। োরড়র কািগুদলা িুুঁদি সের কর এেং টিক োওাঃ 

- ঘমু সথদক উদে রেছানা ঠিক কদর রািা।               (     ) 
- রাস্তা সথদক ময়লা েুদল ডাস্টরেদন সেলা।               (     ) 
- সমদঝর মদধ্য ময়লা রিরনস না রািা।                 (     ) 
- সিলনাগুদলা সাধ্ারেে সমদঝদে সরদি সেওয়া।             (     ) 
- রান্নাঘদরর ময়লাগুদলা রনরেথষ্ট স্থাদন সেদল সেওয়া।          (     ) 
- পকুুদরর পারন রেদয় সগাসল করা।                    (     ) 
- িাওয়ার পর সেট ধ্দুয় রািা।                      (     ) 
- ক্লাদস রনদির সডস্ক পররষ্কার রািা।                   (     ) 
- রনদির কাপড়, সিলনা এেং েইিাোগুদলা গুরছদয় রািা।      (     ) 

- োসার সেসযদের রেরভন্ন কাদি সাহাযয করা।            (     )  

২। োরড় ও রেেযালদয় রক রক কাি কদরা, সসটার একটি রলস্ট তেরর কর এেং পদয়ন্টগুদলা রনদে 
সলি।  

োরড়র কাি          রেেযালদয়র কাি  
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৩। রনদে েুরম েইুটি কাদির ছরে আুঁক যা েুরম কর।  
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অধ্যায় ৬ 
তনরেক ও সামারিক গুোেরল 

১। সংজ্াাঃ  

তনরেক গুনােরলাঃ  তনরেক গুোেলী হদে একটি স্বভাে সযটা দ্বারা আমরা ভাদলা ও িারাপ 
গুোেলীর মদধ্য পাথথকয েদুঝ থারক। তনরেক গুনােরলগুদলা দ্বারা আমরা মানদুের উপকার কদর থারক 
এেং মানদুের প্ররে আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ কদর থারক।  

সামারিক গুনােরলাঃ সযসকল গুনােরলর মাধ্যদম আমরা সমাদির রেরভন্ন সপশার ও ধ্দমথর সলাকদের 
সাদথ সনু্দর সম্পকথ  েিায় রািদে পারর, সসগুদলাদক সামারিক গুোেলী েদল। মানদুের সাদথ সনু্দর 
সম্পকথ  গদর সোলার মাধ্যদম আমরা একটু সনু্দর সমাি গেন করদে পারর।  

২। রনদচর তেরশষ্টযগুদলা পদড়া এেং গুোেলীগুদলার মদধ্য সযগুদলা সোমার মদধ্য আদছ েদল মদন হয়, 

সসগুদলার পাদশ সগাল কর এেং শব্দগুদলা রেদয় একটি কদর োকয গেন করাঃ 

**চারররিক তেরশষ্টয 

 েনু্ধত্বপেূথ                                               
 মিা 
 হাসযকর 
 োুঃসাহরসক 
 সাহসী 
 আনরন্দে 
 ভাদলা 
 রচন্তাশীল 
 ভয়ংকর 
 উদত্তিনাপেূথ 
 িরুশ 
 রেররিকর 
 সৎ 
 স্মাটথ  
 অলস 
 চঞ্চল 
 লািকু 
 শ্রদ্ধাশীল 
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 োুঃিী 
 গম্ভীর 
 স্বাথথপর 
 রেশ্বস্ত 
 েনয 
 সোকা 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

৩। রনদচর োকযগুদলা রনদির মে কদর এদকর অরধ্ক শব্দ রেদয় পরূে করাঃ 

 আরম মিা পাই __________________________ 
 

 আরম েড় হদয় ______________________________ 
 

 আরম শরি অিথ ন করর __________________________ 
 

 আরম ভয় পাই _________________________________ 
 

 মাদঝ মাদঝ আমার মদন হয়, আরম যরে _____________________________ করদে 
পারোম।  
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অধ্যায় ৭ 
পররদেশ েেূে 

১। পররদেশ েেূদের প্রকারদভোঃ 

 পররদেশ েেূেদক আমরা চারভাদগ ভাগ করদে পারর।  
 োয়ু েেূে 
 পারন েেূে 
 মাটি েেূে 
 শব্দ েেূে  

২। রনদচর ছরেগুদলা লক্ষ্য কর এেং সকানটি সকান েেূে সসটা উদেি কর এেং সকন েেূে মদন 
হদে সসই কারেগুদলা সলি।  

                                                          

           

 

    



   

14 | P a g e  
 

                                                             

                

 

৩। রনদচর প্রশ্নগুদলা পদড়া এেং উত্তরগুদলা সগাল করাঃ 

 েুরম কীভাদে সু্কদল আদসা?  
 পাদয় সহুঁদট            
 ররক্সা কদর 
 গারড়দে 

 ব্রাশ করার সময় েুরম রক কদরা? 
 পারনর কল েন্ধ কদর রাদিা 
 পারনর কল িদুল রাদিা 
 পারন েযেহার কদরানা। 

 ময়লা সেলার সময় েুরম রক েযেহার কদরা? 
 সোমার হাে 
 কাগদির েযাগ 
 েযারস্টদকর েযাগ 

 িাোর িাওয়ার সময় েুরম রক কদরা? 
 পদুরাটা সিদয় সেদলা 
 রকছু িাোর সেদল োও 
 পদুরাটা সেদল োও 

 সেদল সেওয়া সকান রিরনস রক েুরম পনুরায় েযেহার কদরা? 
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 সেসময় 
 কিদনা না 
 মাদঝ মাদঝ 

 েুরম সকাথা সথদক পারন পান কদরা? 
 টিউেওদয়ল সথদক 
 োথরুদমর কল সথদক। 
 পকুুর সথদক 

 রুম সথদক সের হওয়ার সময় রক কদরা? 
 লাইট েন্ধ কর 
 লাইট জ্বারলদয় রাদিা 
 রুদমর লাইট কিনই জ্বালাও না 

                                          

৪। “পররদেশ েেূে সরাধ্ করার েযপাদর রশক্ষ্াথীদের করনীয় কাি”- রনদয় রশক্ষ্াথীদেরদক একটি 
অনদুেে রলিদে েলদে হদে। (৮ লাইন)  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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                                     অধ্যায় ৯ 
মরুিযদুদ্ধর ইরেহাস 

 

১। িােীয় পোকা েযেহাদরর রনয়মাঃ  

 িােীয় পোকা পাদয় লাগাদে হয় না। 
 িােীয় পোকা সন্ধযায় নারমদয় সেলদে হয়। 
 সেসময় পোকা উুঁচু কদর রািদে হয়না। রেদশে রেদন পোকা উদত্তালন করদে হয়। 
 োংলাদেদশর পোকার উপদর অনয সকান পোকা উদত্তালন করা যাদেনা।  
 পোকার উপর োুঁড়াদনা যাদেনা।  
 পোকা কিদনা পারন অথো সমদঝ স্পশথ করদেনা। 
 ইো করদলই সয সকও গারড়দে পোকা েযেহার করদে পাদর না।  

২। িােীয় সংগীোঃ 

আমার সসানার োংলা, আরম সোমায় ভাদলাোরস । 
রচররেন সোমার আকাশ, সোমার োোস, আমার প্রাদে োিায় োুঁরশ ॥ 
     
  
ও মা, োগুদন সোর আদমর েদন ঘ্রাদে পাগল কদর, 
                             মরর হায়, হায় সর— 

ও মা, অঘ্রাদন সোর ভরা সক্ষ্দে আরম কী সেদিরছ মধ্রু হারস ॥ 
 
 
কী সশাভা, কী ছায়া সগা, কী সেহ, কী মায়া সগা— 
          কী আুঁচল রেছাদয়ছ েদটর মদূল, নেীর কূদল কূদল । 
     মা, সোর মদুির োেী আমার কাদন লাদগ সধু্ার মদো, 
                             মরর হায়, হায় সর— 

মা, সোর েেনিারন মরলন হদল, ও মা, আরম নয়নিদল ভারস ॥ 

৩। প্রশ্ন-উত্তরাঃ 

ক) িােীয় সংগীদের রচরয়ো ও সরুকার সক? 
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উত্তরাঃ িােীয় সংগীদের রচরয়ো ও সরুকার রেীন্দ্রনাথ োকুর।  

** রচরয়ো ও সরুকার অথথ রশক্ষ্াথীদেরদক েরুঝদয় রেদে হদে।  

ি) গানটি কদে ররচে হদয়রছদলা? 

উত্তরাঃ িােীয় সংগীে ররচে হদয়রছদলা ১৯০৫ রিষ্টাদব্দ।  

গ) গানটির কে লাইন োংলাদেশ রাদের িােীয়সঙ্গীে রহদসদে রনেথারচে হয়? 

উত্তরাঃ গানটির প্রথম েশ লাইন োংলাদেশ রাদের িােীয়সঙ্গীে রহদসদে রনেথারচে হয়।  

ঘ) “আমার সসানার োংলা” গানটি প্রথম কদে িােীয় সংগীে রহদসদে গাওয়া হয়?  

উত্তরাঃ ১৯৭১ সাদলর ১৭ এরপ্রল মরুিেনগর স্বাধ্ীন োংলাদেশ সরকাদরর শপথ অেুষ্ঠাদন “আমার 

সসানার োংলা” প্রথদম িােীয় সঙ্গীে রহসাদে গাওয়া হয়। 

৪। োংলাদেদশর িােীয় রেেদসর োৎপযথাঃ  

আন্তিথ ারেক মােৃভাো রেেস, স্বাধ্ীনো রেেস এেং রেিয় রেেসাঃ  

পারকস্তান সেশটি পদূেথ েটুি অংদশ রেভি রছদলা- পেূথ পারকস্তান এেং পরিম পারকস্তান। পেূথ 
পারকস্তান শুরুদে পেূথ োংলা নাদম পরররচে রছল। কারে এিাদন োঙ্গারলরা োস করদো। আর 

পরিম পারকস্তাদনর অরধ্োসীদের প্রায় সোই রছদলা অোঙারল। েিনকার পেূথ োংলা অথো পেূথ 
পারকস্তানই আিদকর োংলাদেশ। শুরু সথদকই পরিম পারকস্তারনরা পেূথ পারকস্তাদনর োঙারলদের 

নানাভদে সশােে ও রনযথােন করে। োরা পেূথ োংলার সম্পে লটুপাট করে। োরা োঙারলদক 
সম্মান করে না। এমনরক আমাদের মােৃভাো োংলায় কথা েলার অরধ্কার পযথন্ত রেদে চায়রন।  

োঙ্গারলরা এসে সশােে ও েঞ্চনার রেরুদদ্ধ আদন্দালন শুরু কদর। ভাো আদন্দালদনর মদধ্য রেদয় এর 
যািা শুরু হয়। ১৯৫২ সাদলর ২১সশ সেব্রুয়ারী োংলা ভাোদক োংলাদেদশর ভাো করার োরেদে 
ঢাকায় এক রমরছল সের হয়। সসই রমরছদল পরুলশ গুরল চালায়। েদল ররেক, িব্বার, সালাম, 
েরকেসহ আরও অদনদক শহীে হন। ভাো আদন্দালদনর স্মরদে ঢাকায় তেরর হদয়দছ সকন্দ্রীয় শহীে 
রমনার। প্ররেেছর ২১সশ সেব্রুয়ারী আমরা শহীে রেেস পালন করর। ভাো আদন্দালনদক সকন্দ্র 
কদরই আমাদের স্বাধ্ীনোর আদন্দালদনর সচূনা হয়। এই িনয ২১সশ সেব্রুয়ারী আমাদের িােীয় 
িীেদন রেদশে ভুরমকা পালন কদর।  
১৯৭১ সাদলর ২৫ মাচথ  রাদে পারকস্তারন তসনযরা ঢাকাসহ সেদশর রেরভন্ন স্থাদন অস্ত্র রনদয় ঝাুঁরপদয় 
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পদড় অসংিয িনগেদক হেযা কদর। এ কারদনই ২৫সশ মাচথ  োংলাদেদশর ইরেহাদস একটি কাদলারাে 
রহদসদে পরররচে। সস রাদেই েঙ্গেনু্ধদক সেপ্তার করা হয়। সেপ্তাদরর আদগ মধ্যরাদে অথথাৎ ২৬সশ 
মাদচথ র প্রথম প্রহদর েঙ্গেনু্ধ োংলাদেদশর  স্বাধ্ীনোর সঘােো সেন। এর রভরত্তদে ২৬সশ মাচথ  শুরু 
হয় আমাদের স্বাধ্ীনো সংোম। 

১৯৭১ সাদলর ২৬সশ মাচথ  সথদক ১৬ই রডদসম্বর পযথন্ত নয় মাস ধ্দর মরুিযদু্ধ চদল। োংলাদেদশর 
প্ররেটি সিলার মানেু এদে অংশেহে কদর। েদে রকছু সংিযক েযরি সেদশর রেরুদদ্ধ পারকস্তারনদের 
সাহাযয কদর। এরা রািাকার, আলেের নাদম পরররচে। এই যদুদ্ধ এই সেদশর প্রায় রিশ লক্ষ্ মানেু 
মারা যায়। এক সকাটি মানেু োম, সম্পে সে সছদড় পাদশর সেশ ভারদে আশ্রয় সনয়। এে েযাগ 
ও সাহদসর রেরনমদয় আমরা সশে পযথন্ত ১৬ই রডদসম্বর রেিয় অিথ ন করর। প্ররেেছর ১৬ই রডদসম্বদর 
আমরা স্মৃরেদসৌধ্ যাই এেং েুল রেদয় শহীেদের শ্রদ্ধা িানাই। োংলাদেশ নাদম একটি স্বাধ্ীন রাদের 
অভুেযয় ঘদট। আমরা পাই একটি নেুন মানরচি। সসই সাদথ লাভ করর আমাদের িােীয় পোকা 
এেং িােীয় সংগীে।   

 রনদে সেয়া প্রদশ্নর উত্তর সলি।  

_____________ সাদলর ২৬সশ মাচথ  সথদক __________________পযথন্ত নয় মাস ধ্দর  

______________ চদল। োংলাদেদশর প্ররেটি সিলার মানেু এদে __________________কদর। 

 েদে রকছু সংিযক েযরি সেদশর রেরুদদ্ধ ____________________ সাহাযয কদর। এরা  

__________________________ নাদম পরররচে। এই যদুদ্ধ এই সেদশর প্রায়  

__________________ মানেু মারা যায়। _____________________ মানেু োম, সম্পে সে  

সছদড় পাদশর সেশ _________________ আশ্রয় সনয়। এে েযাগ ও ________________ 

 রেরনমদয় আমরা সশে পযথন্ত _______________________ রেিয় অিথ ন করর। প্ররেেছর 
___________________________ আমরা স্মৃরেদসৌধ্ যাই এেং েুল রেদয়  

_____________________ শ্রদ্ধা িানাই। _____________________  নাদম একটি  

__________________________অভুেযয় ঘদট। আমরা পাই একটি নেুন  

___________________। সসই সাদথ লাভ করর আমাদের িােীয় _________________ এেং  

িােীয় ___________________।   
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অধ্যায় ১০ 
আমাদের োংলাদেশ 

১। মানরচি  

২। রশক্ষ্াথীদেরদক মরুিযদু্ধ রনদয় একটি গল্প রলিদে েলদে হদে। গল্পটি সলিার িনয ওরা রনদির 
পররোদরর সকান সেসযদের সাদথ আদলাচনা করদে এেং সেয কারহনীর রভরত্তদে গল্পটি রলিদে।  

২। সংজ্াাঃ  

    ক) সলাকরশল্পাঃ সলাকরশল্প োংলাদেদশর সংগীদের একটি অনযেম ধ্ারা। এটি মলুে োংলাদেদশর 
রনদির সংগীে। োম োংলার মানদুের িীেদনর কথা এেং সিু োুঃদির কথা েুদট উদে এই গাদনর 
মাধ্যদম।  

ি) সলাকছড়াাঃ সলাকরশদল্পর মে সলাকছড়াও োংলাদেদশর একটি রনিস্ব ছড়া। োংলাদেদশর আঞ্চরলক 
মানেুগুদলা রেরভন্ন প্রাকৃরেক ঘটনা ও অনষু্ঠানদক সকন্দ্র কদর এই ধ্রদের ছড়াগুদলা েদল থাদক।  

 


