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অধ্যায় ১
আমাদের পররদেশ
১। রিদের উপাোিগুদলা থেদে প্রােৃরিে ও মািেসষ্ট
ৃ উপাোিগুদলার িাম আলাো ের।
মাছ, সূর্,য পারির থোিল, েশমা, িেী, িারা, ঘর, পারি, আোশ, সাাঁদো, েই, গাছ, রাস্তা,
ফ্যাি, োিাস, আদলা, োল্ব, থিৌো, োরে, মািুষ।

প্রােৃরিে উপাোি

মািেসরৃ ষ্ট উপাোি

1|P age

২। থিামার আদশপাদশর িু রম থর্মি পররদেশ থেখদি োও, িার এেটি ছরে আাঁে।
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অধ্যায় ২
আমরা সোই সমাি
১। “আমরা সোই রাজা”- গাদির লাইিগুদলা রিদে থেওয়া হদলাোঃ
আমরা সোই রাজা আমাদের এই রাজার রাজদে-িইদল থমাদের রাজার সদি রমলে েী স্বদে?।
আমরা র্া খুরশ িাই েরর, িেু
আমরা

িাাঁর খুরশদিই েরর,

িই োাঁধ্া িই োদসর রাজার ত্রাদসর োসদে-িইদল থমাদের রাজার সদি রমলে েী স্বদে?।

রাজা সোদর থেি মাি, থস মাি আপরি রফ্দর পাি,
থমাদের খাদ া ে'থর রাদখ রি থেউ থোদিা অসদিয-িইদল থমাদের রাজার সদি রমলে েী স্বদে?
আমরা েলে আপি মদি, থশদষ রমলে িাাঁরর পদে,
থমারা

মরে িা থেউ রেফ্লিার রেষম আেদিয -িইদল থমাদের রাজার সদি রমলে েী স্বদে?।
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২। রিদের উপদেশগুদলা ভাদলাভাদে পড়দি হদেোঃ
ে) ধ্ময রেিংো গাদয়র রিং থেদখ মািুষ রেোর েরা র্াদেিা।
খ) মসরজে, মরির, রগজয ার সামদি রেদয় র্াওয়ার সময় েখদিা অসৎ আেরণ েরা র্াদে িা।
গ) আমাদের োরড়দি র্ারা োজ েদর িাদের সাদে খারাপ েযেহার েরা র্াদে িা।
ঘ) ক্লাদসর সে রশক্ষােীদের সাদে ভাদলা েযেহার েরদি হদে এেিং ওদেরদে সে োদজ সাহার্য েরদি হদে।
ঙ) ধ্িী- গররে সোইদে এেইভাদে শ্রদ্ধা ও সম্মাি জািাদি হদে।
ে) রেদশষ োরহো সম্পন্ন থর্ই রশশুরা আদছ, ওদের প্ররি আরও র্ত্নশীল হদি হদে।

৩। রিদে থেয়া প্রশ্নগুদলার সঠিে উত্তর থলখ।
ে) _________________ সোইদে এেইভাদে ______________ ও সম্মাি জািাদি হদে।
খ) আমাদের স্কু দল র্ারা োজ েদর িাদের সাদে আমরা খারাপ েযেহার েরে।

সিয (

) রমেযা (

)

গ) ____________ রেিংো গাদয়র __________ থেদখ মািুষ রেোর েরা র্াদে িা।
ঘ) আমরা েড়- থছা

সোইদে আের ও শ্রদ্ধা েরে। রমেযা (

) সিয (

ঙ) থছদলটি োদলা েদল িার সাদে থেউ থখদল িা। এই া রে ঠিে িা ভু ল?

)
_______________

ে) _________________ োরহো সম্পন্ন থর্ই ____________ আদছ, ওদের প্ররি আরও _____________
হদো।
ছ) __________________, _________________, ___________________ সামদি রেদয় র্াওয়ার সময়
েখদিা অসৎ আেরণ েরা র্াদে িা।
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অধ্যায় ৩
আমার পররোর
Our School Family
Our family comes
From many towns
Our hair is straight,
Our hair is brown,
Our hair is curled,
Our eyes are blue,
Our skins are different
Colors, too.
We’re girls and boys,
We’re big and small,
We’re young and old,
We’re short and tall.
We’re everything
that we can be
and still we are
A family.
We laugh and cry,
We work and play,
We help each other
Every day.
The world’s a lovely
Place to be
Because we are
A family
ে) েক্সটিদি থিামার পররোদরর ছরে আাঁে।
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অধ্যায় ৪
রিদজদে রিরাপদে রাখা

১। থোি োজটি আমাদের েরা উরেৎ িার পাদশ টিেমােয োও।
 েু লা জ্বারলদয় োসা থেদে থের হদয় র্াওয়া উরেৎ। (
 গারড় থেদখ রাস্তা পার হওয়া উরেৎ।

)

(

)

 থোিরেম থপ্রাদজক্ট তিরর েরার সময় োাঁরে অেো থেড থর্ভাদে ইচ্ছা েযেহার েরা উরেৎ। (
 অপরররেি োদরা োছ থেদে রেছু খাওয়া উরেৎ িা। (

)

 থর্ থেউ ডােদল িার সাদে েদল র্াওয়া উরেৎ।

)

(

)
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অধ্যায় ৫
পররোর ও আমাদের োজ
** োরড় ও রেেযালদয়র প্ররি আমাদের োজগুদলা খুদাঁ জ থের ের এেিং রিদে থলখোঃ
ঘুম থেদে উদে রেছািা ঠিে েদর রাখা।
রাস্তা থেদে ময়লা িু দল ডাস্টরেদি থফ্লা।
ক্লাদস মদিাদর্াগ রেদয় টিোদরর েো থশািা।
থমদের মদধ্য ময়লা রজরিস িা রাখা।
থখলিাগুদলা সাধ্ারণি থমদেদি থরদখ থেওয়া।
ক্লাদসর থোডয থিািংরা েদর রাখা।
রান্নাঘদরর ময়লাগুদলা রিরেয ষ্ট স্থাদি থফ্দল থেওয়া।
পুকুদরর পারি রেদয় থগাসল েরা।
রিদজর থেঞ্চ পররষ্কার রাখা।
ক্লাদসর মদধ্য ময়লা থেখদল থস া িু দল ডাস্টরেদি থফ্দল থেওয়া।
খাওয়ার পর থে

ধ্ুদয় রাখা।

ক্লাদস রিদজর থডস্ক পররষ্কার রাখা।
রিদজর োপড়, থখলিা এেিং েইখািাগুদলা গুরছদয় রাখা।
োসার সেসযদের রেরভন্ন োদজ সাহার্য েরা।

োরড়র োজ

রেেযালদয়র োজ

7|P age
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অধ্যায় ৬
এদসা পররদেশ পররচ্ছন্ন রারখ

১। োেযটি সিয হদল টিেমােয োও এেিং ভু ল হদল ক্রসমােয োও।
ে) ময়লা আেজয িা পুকুদর থফ্লা উরেৎ। (
খ) রেদের পযাদে

)

অেো থোি অপ্রদয়াজিীয় রজরিস রাস্তায় থফ্লা উরেৎ িা। (

)

গ) মাদছর োাঁ া অেো সেজীর থখাসা োরড়র সামদি থফ্লা উরেৎ িয়। (
ঘ) আমাদের পররদেশ পররচ্ছন্ন রাখার োরয়ে আমাদের সোর। (
ঙ) থর্খাদি থসখাদি েুিু থফ্লা উরেৎ। (

)
)

)
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অধ্যায় ৭
থছা

ও েড় পররোর

১। সিংজ্াোঃ
থছা

পররোরোঃ থর্ই সেল পররোর শুধ্ু োো-মা ,ভাই ,থোি রিদয় গঠিি হয় ,থস পররোরদে থছা

েদল। থছা

পররোর

পররোদর সাধ্ারণি ৪-৫জি সেসয োদে।

েড় পররোরোঃ োো ,মা ,ভাই ,থোি ছাড়াও থর্সেল পররোদর োো-োরে ,োো-োরে োদে ,থসই পররোরদে েড়
পররোর েদল। েড় পররোদর সাধ্ারণি ৫জদির থেরশ সেসয োদে।
২। থছা

ও েড় পররোদরর সুরেধ্া ও অসুরেধ্াোঃ

ে) থছা

পররোদরর সুরেধ্াোঃ

- সেসযদের জায়গা েম লাদগ।
- খাোর েম লাদগ।
- সেসয েম হওয়ার োরদণ

াোপয়সার খুে এে া সমসযা হয় িা। ফ্দল রেরেৎসা এেিং রশক্ষাা্র থক্ষদত্র প্রায়

প্ররিটি সেসয সুরেধ্া থপদয় োদে।
খ) থছা

পররোদরর অসুরেধ্াোঃ

- সেসয েম োোয় োচ্চারা সাধ্ারণি থখলার সােী পায়িা।
গ) েড় পররোদরর সুরেধ্াোঃ
- পররোদর সেসয সিংখযা অদিে োোয় সোই সোর সাদে রমদলরমদশ েলদি পাদর।
- থোিরেম সমসযা হদল েড়দের উপদেশ থিওয়ার মি সুদর্াগ োদে।
ঘ) েড় পররোদরর অসুরেধ্াোঃ
- সেসযদের জায়গা থেরশ লাদগ।
- খাোর থেরশ লাদগ।
- সেসয থেরশ হওয়ার জিয

াো পয়সার সমসযা হয়, ফ্দল থেরশরভাগ সমদয় রেরেৎসা এেিং রশক্ষা থক্ষদত্র অসুরেধ্া

থেখা থেয়।
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১) রিদে েড় ও থছা

পররোদরর সুরেধ্া থলখ।

েড় পররোর

থছা

পররোর

11 | P a g e

২। রিদে েড় ও থছা

পররোদরর অসুরেধ্া থলখ।

েড় পররোর

থছা

পররোর

12 | P a g e

অধ্যায় ৮
োিংলাদেদশর জািীয় পিাো ও জািীয় সিংগীি
১। োিংলাদেদশর জািীয় সিংগীিোঃ
আমার থসািার োিংলা, আরম থিামায় ভাদলাোরস ।
রেররেি থিামার আোশ, থিামার োিাস, আমার প্রাদণ োজায় োাঁরশ ॥
ও মা, ফ্াগুদি থিার আদমর েদি ঘ্রাদণ পাগল েদর,
মরর হায়, হায় থর—
ও মা, অঘ্রাদি থিার ভরা থক্ষদি আরম েী থেদখরছ মধ্ুর হারস ॥
েী থশাভা, েী ছায়া থগা, েী থেহ, েী মায়া থগা—
েী আাঁেল রেছাদয়ছ েদ র মূদল, িেীর কূদল কূদল ।
মা, থিার মুদখর োণী আমার োদি লাদগ সুধ্ার মদিা,
মরর হায়, হায় থর—
মা, থিার েেিখারি মরলি হদল, ও মা, আরম িয়িজদল ভারস ॥
২। প্রশ্ন-উত্তরোঃ
ে) জািীয় সিংগীদির রেরয়িা ও সুরোর থে?
উত্তরোঃ জািীয় সিংগীদির রেরয়িা ও সুরোর রেীন্দ্রিাে োকুর।
** রেরয়িা ও সুরোর অেয রশক্ষােীদেরদে েুরেদয় রেদি হদে।
খ) গািটি েদে ররেি হদয়রছদলা?
উত্তরোঃ জািীয় সিংগীি ররেি হদয়রছদলা ১৯০৫ রিষ্টাদে।
গ) গািটির েি লাইি োিংলাদেশ রাদের জািীয়সঙ্গীি রহদসদে রিেযারেি হয়?
উত্তরোঃ গািটির প্রেম েশ লাইি োিংলাদেশ রাদের জািীয়সঙ্গীি রহদসদে রিেযারেি হয়।
ঘ) “আমার থসািার োিংলা” গািটি প্রেম েদে জািীয় সিংগীি রহদসদে গাওয়া হয়?

13 | P a g e

উত্তরোঃ ১৯৭১ সাদলর ১৭ এরপ্রল মুরজেিগদর স্বাধ্ীি োিংলাদেশ সরোদরর শপে অণুষ্ঠাদি “আমার থসািার োিংলা”
প্রেদম জািীয় সঙ্গীি রহসাদে গাওয়া হয়।
৩। জািীয় পিাো েযেহাদরর রিয়মোঃ
 জািীয় পিাো পাদয় লাগাদি হয় িা।
 জািীয় পিাো সন্ধ্যায় িারমদয় থফ্লদি হয়।
 সেসময় পিাো উাঁেু েদর রাখদি হয়িা।
 রেদশষ রেদি পিাো উদত্তালি েরদি হয়।
 োিংলাদেদশর পিাোর উপদর অিয থোি পিাো উদত্তালি েরা র্াদেিা।
 পিাোর উপর োাঁড়াদিা র্াদেিা।
 পিাো েখদিা পারি অেো থমদে স্পশয েরদেিা।
 ইচ্ছা েরদলই থর্ থেও গারড়দি পিাো েযেহার েরদি পাদর িা।
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অধ্যায় ৯
োিংলাদেদশর রেরভন্ন জািীয় রেেস

১। োিংলাদেদশর জািীয় রেেদসর িাৎপর্যোঃ
আন্তজয ারিে মািৃভাষা রেেস, স্বাধ্ীিিা রেেস এেিং রেজয় রেেসোঃ
আমাদের মুরির্ুদ্ধ হদয়রছল ১৯৭১ সাদল। এ েছরই পারেস্তাদির রেরুদদ্ধ এ থেদশর মািুষ র্ুদ্ধ েদর। র্ুদ্ধ েদর
পারেস্তাদির শাসি- থশাষণ থেদে মুরির জিয। পারেস্তাি থেশটি রছদলা েুটি অিংদশ রেভি- পূে য পারেস্তাি এেিং
পরিম পারেস্তাি। পূে য পারেস্তাি শুরুদি পূে য োিংলা িাদম পরররেি রছল। োরণ এখাদি োঙ্গারলরা োস েরদিা।
আর পরিম পারেস্তাদির অরধ্োসীদের প্রায় সোই রছদলা অোঙারল। িখিোর পূে য োিংলা অেো পূে য পারেস্তািই
আজদের োিংলাদেশ। পরিম পারেস্তাদির জিগি রশক্ষা, োেরর, েযেসা- োরণজয সে থক্ষদত্রই থেরশ সুদর্াগ-সুরেধ্া
থপি। শুরু থেদেই পরিম পারেস্তারিরা পূে য পারেস্তাদির োঙারলদের িািাভদে থশাষণ ও রির্যািি েরি। িারা পূে য
োিংলার সম্পে লু পা

েরি। িারা োঙারলদে সম্মাি েরি িা। এমিরে আমাদের মািৃভাষা োিংলায় েো েলার

অরধ্োর পর্যন্ত রেদি োয়রি।
োঙ্গারলরা এসে থশাষণ ও েঞ্চিার রেরুদদ্ধ আদিালি শুরু েদর। ভাষা আদিালদির মদধ্য রেদয় এর র্াত্রা শুরু
হয়। ১৯৫২ সাদলর ২১থশ থফ্ব্রুয়ারী োিংলা ভাষাদে রােভাষা েরার োরেদি ঢাোয় এে রমরছল থের হয়। থসই
রমরছদল পুরলশ গুরল োলায়। ফ্দল ররফ্ে, জব্বার, সালাম, েরেিসহ আরও অদিদে শহীে হি। ভাষা আদিালদির
স্মরদণ ঢাোয় তিরর হদয়দছ থেন্দ্রীয় শহীে রমিার। প্ররিেছর ২১থশ থফ্ব্রুয়ারী আমরা শহীে রেেস পালি েরর।
ভাষা আদিালিদে থেন্দ্র েদরই আমাদের স্বাধ্ীিিার আদিালদির সূেিা হয়। এই জিয ২১থশ থফ্ব্রুয়ারী আমাদের
জািীয় জীেদি রেদশষ িাৎপর্য েহি েদর।
১৯৭১ সাদলর ২৫ মােয রাদি পারেস্তারি তসিযরা ঢাোসহ থেদশর রেরভন্ন স্থাদি রিরীহ ও রিরস্ত্র মািুদষর উপর
োাঁরপদয় পদড়। অসিংখয ছাত্র, রশক্ষে, পুরলশ, ইরপআর ও সাধ্ারণ িারী- পুরুষদে হিযা েদর। এ োরদিই ২৫থশ
মােয োিংলাদেদশর ইরিহাদস এেটি োদলারাি রহদসদে পরররেি। থস রাদিই েঙ্গেন্ধ্ুদে থেপ্তার েরা হয়। থেপ্তাদরর
আদগ মধ্যরাদি অেযাৎ ২৬থশ মাদেযর প্রেম প্রহদর েঙ্গেন্ধ্ু োিংলাদেদশর

স্বাধ্ীিিার থঘাষণা থেি। এর রভরত্তদি

২৬থশ মােয শুরু হয় আমাদের স্বাধ্ীিিা সিংোম।
১৯৭১ সাদলর ২৬থশ মােয থেদে ১৬ই রডদসম্বর পর্যন্ত িয় মাস ধ্দর মুরির্ুদ্ধ েদল। সেযস্ত দরর মািুষ এদি অিংশেহণ
েদর। োঙারলদের পাশাপারশ এ থেদশর রেরভন্ন ক্ষু দ্র জারিদগাষ্ঠীরাও মুরির্ুদদ্ধ অিংশ থিি। িদে রেছু সিংখযে েযরি
থেদশর রেরুদদ্ধ পারেস্তারিদের সাহার্য েদর। এরা রাজাোর, আলেের িাদম পরররেি। এই র্ুদদ্ধ এই থেদশর প্রায়
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রত্রশ লক্ষ মািুষ মারা র্ায়। এে থোটি মািুষ োম, সম্পে সে থছদড় পাদশর থেশ ভারদি আশ্রয় থিয়। এি িযাগ
ও সাহদসর রেরিমদয় আমরা থশষ পর্যন্ত ১৬ই রডদসম্বর রেজয় অজয ি েরর। প্ররিেছর ১৬ই রডদসম্বদর আমরা
স্মৃরিদসৌধ্ র্াই এেিং ফ্ু ল রেদয় শহীেদের শ্রদ্ধা জািাই। োিংলাদেশ িাদম এেটি স্বাধ্ীি রাদের অভু েযয় ঘদ । আমরা
পাই এেটি িিু ি মািরেত্র। থসই সাদে লাভ েরর আমাদের জািীয় পিাো এেিং জািীয় সিংগীি।

ে। রিদে থেয়া প্রদশ্নর উত্তর থলখ।
আমাদের __________________ হদয়রছল __________ সাদল। এ েছরই ___________________ রেরুদদ্ধ এ
থেদশর _________________ র্ুদ্ধ েদর। র্ুদ্ধ েদর পারেস্তাদির শাসি- থশাষণ থেদে ______________ জিয।
_________________________ থেশটি রছদলা েুটি অিংদশ রেভি- ___________________________ এেিং
_____________________________।পূে য পারেস্তাি শুরুদি পূে য োিংলা িাদম পরররেি রছল। োরণ এখাদি
________________________ োস েরদিা। আর পরিম পারেস্তাদির ______________________ প্রায়
সোই রছল _____________________।িখিোর পূে য োিংলা অেো পূে য পারেস্তািই আজদের
_________________________। পরিম পারেস্তাদির জিগি ____________________, োেরর,
___________________________ সে থক্ষদত্রই থেরশ __________________________ থপি। শুরু থেদেই
___________________ পারেস্তারিরা পূে য পারেস্তাদির ___________________ িািাভদে _____________
ও রির্যািি েরি। িারা পূে য োিংলার সম্পে _____________________ েরি। িারা
___________________ সম্মাি েরি িা। এমিরে আমাদের _______________________ োিংলায় েো
েলার _________________ পর্যন্ত রেদি োয়রি।
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