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Online Assignment-2020 

৫ভ শ্রেণণ                                                                                                                         

ণফলয়াঃ ফাাংরা 

ভয়াঃ ২ঘন্টা                                                                                           পূণ ণভানাঃ ৫০ 

প্রদত্ত ানুচ্ছেদটি চ্ছে ১নাং ও ২নাং প্রচ্ছেয  উত্তয দাওাঃ 

১৯৭১ াচ্ছরয পঁণিচ্ছ ভাি ণ াণিস্তাণন শ্রনাযা গবীয যাচ্ছত ঝাাঁণচ্ছয় চ্ছে ঢািায ণনযস্ত্র, ঘুভন্ত ভানুচ্ছলয উয। াঅক্রভণ  

িারায় ঢািা ণফশ্বণফদ্যারশ্রয়য ছাত্রাফাচ্ছ, ব্যাযাচ্ছি, াঅয নানা াঅফাণি এরািায় । ণনণফ ণিাচ্ছয তযা িচ্ছয ঘুভন্ত ভানুলচ্ছি । 

শ্রাআ তযািাণ্ড িাণরচ্ছয় শ্রমচ্ছত থাচ্ছি ণফযাভীন ।াাাণ তাযা ণফচ্ছল যিচ্ছভয তযািান্ড িারাচ্ছনায ণযিল্পনাও িচ্ছয ।  

শ্রাআ ণযিল্পনা ানুাচ্ছয এচ্ছি এচ্ছি তযা িচ্ছয এচ্ছদচ্ছয শ্রভধাফী, াঅচ্ছরাণিত ও ফচ্ছযণ্য ভানুলচ্ছদয। পুচ্ছযা শ্রদচ্ছয নানা 

শ্রায শ্রভধাফী ব্যণিচ্ছদয তাণরিা ততণয িচ্ছয তাযা । 

 

১। ণনচ্ছিয ব্দগুচ্ছরায াথ ণ শ্ররখাঃ (৫টি)                                                                                 ১×৫=৫                                                                            

ঘুভন্ত,  াঅক্রভণ,  ছাত্রাফা,  াঅফাণি,  ফচ্ছযণ্য,  শ্রভধাফী,  ণনণফ ণিায 

 

২। ণনচ্ছিয প্রেগুচ্ছরায উত্তয দাওাঃ                                                                                  ২+৪+৪=১০ 

(ি) যাজািায াঅরফদয িাযা ? 

(খ) ১৯৭১ াচ্ছরয ২৫শ্র ভাি ণ যাচ্ছত ািচ্ছনাযা িী িচ্ছযণছর িাযটি ফাচ্ছিয শ্ররখ । 

(গ) াঅভযা শ্রিন ণিযণদন ণদ বুণিজীফীচ্ছদয স্মযণ িযচ্ছফা ?  

 

৩। িণফতায িযণগুচ্ছরা চ্ছে প্রেগুচ্ছরায উত্তয দাওাঃ 

ফুর াণখ নাআ, নাআচ্ছিা াাে                                                                                                         

ঝযনা াগয নাআ                                                                                                                        

ভাশ্রয়য মুচ্ছখয ভধুয বালায়                                                                                                                 

ভচ্ছনয িথা িাআ।                                                                                                                                  

ফাাংরা াঅভায ভাশ্রয়য বালা                                                                                                                                 

ণদ শ্রছচ্ছরয দান                                                                                                                     

াঅভায বাাআচ্ছ়েয যচ্ছি শ্ররখা                                                                                                    

শ্রপব্রুয়াণযয গান।                                                                                                             

(ি) াঅভযা শ্রিান বালাচ্ছত াঅভাচ্ছদয ভচ্ছনয িথা ফণর ?                ২ 

(খ) িণফতাাংটিয মূরবাফ শ্ররখ।                 ৫ 

(গ) ফাাংরা াঅভায ভাশ্রয়য বালা, ণদ শ্রছশ্ররয দান - বুণঝচ্ছ়ে শ্ররখ ।             ৩  

 

৪। যুিফণ ণগুচ্ছরা ণফবাজন িচ্ছয ফািয গঠন িযাঃ (৫টি)                                                               ২×৫=১০ 

ন্ত,  ত্ত,  ঙ্গ,  স্ত্র,  হ্ম,  স্ক,  ন্দ               

 

৫। ণনচ্ছিয ব্দগুচ্ছরায ণফযীত ব্দ শ্ররখাঃ(৫টি)                                                                        ১×৫=৫     

এিার,  ানুকূর,  কৃতজ্ঞ,  উত্তভ,  াআো,  জয়,  খাাঁটি 

 

৬। এি িথা়ে প্রিা িযাঃ (৫টি)                                                                                      ১×৫=৫     

এিচ্ছঙ্গ াঠ িচ্ছয শ্রম,  জর ও স্থচ্ছর িচ্ছয শ্রম, শ্রদখা মায় না মা,  ণনচ্ছজয াআোয়,  খাফায াচ্ছমাগ্য,  শ্রিাণিচ্ছরয ডাি,   

চ্ছযয াধীন । 

৭। ফে বাাআ /শ্রফাচ্ছনয ণফফা উরচ্ছে ৩ ণদচ্ছনয াণিভ ছুটি শ্রিশ্রয় প্রধান ণেচ্ছিয ণনিট এিটি দযখাস্ত শ্ররখ ।           ৫  

                                                           

ণফ: দ্র: প্রেচ্ছত্রয শ্রম শ্রিান ভস্যায় ণফলয় ণেচ্ছিয চ্ছঙ্গ শ্রমাগচ্ছমাগ িযা মাচ্ছফ। 


