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িনপুণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ� �ণ : ২০২২-২৩
িবষয় : �থম ভাষা  (বাংলা)         ি�তীয়  : ��ণী

NIPUN BHARAT অ�গ�ত

ৃিশ�ক িশ�াথ�ীেক কিবতা তােল ও সুের আবি� কের �নােবন।

ৃ ূকিবতা আবি� করার পেব� িশ�থ�ীেদর সচনা কের জািনেয় �দেবন �য, কিবতা মেনােযাগূ

সহকাের �শােনা। কিবতার আধাের �� িজ�াসা করা হেব।

ৃ ৃ�িতিট িশ�াথ�ীেক পথকভােব কিবতািট আবি� কের �নােবন এবং তারপর �সই কিবতার 

উপর িভি� কের িনেচর �� িজ�াসা করেবন।

একিট �ে�র উ�র িদেত ১০ �সেক� সময় িদন। যিদ একজন িশ�াথ�ী ১০ �সেকে�র

মেধ� উ�র িদেত না পাের তাহেল পরবত�ী �� ক�ন।

অধ�য়ন ফলাফল �. ১ : ুপিরিচত কিবতা, গান এর মেধ� য� শ� �চেন ও িনেজর শ� গঠন কের।

পািখ থােক গােছ
মাছ থােক জেল 

বেন থােক হািত,বাঘ

মােঠ ধান ফেল
বািড়েত বাবা-মা সােথ 

ুিদিদ দাদ ভাই 

আমার �য কেতা মজা 

পাঠশালায় যাই 

�� উ�র
১. মাছ �কাথায় থােক  ?

২. নীেচর �জাড় শে�র মেধ� �কান �জাড়ার শে�র �িন িকংবা �শেষর

   অ�র সমান তা বেলা। (গােছ-জেল, ভাই-যাই, ফেল-থােক, মাছ-ধান

৪. �যমন : গােছ - মােছ  �তমন :  জেল   -

৫. �শেষর অ�র সমান হেব এমন �জাড়া বেলা। 
   �যমন- ভােলা - আেলা �তমন লাল-

জেল

ভাই-যাই, 

ুবাবা, মা, িদদা, দাদ

িশ�েকর জন� সূচনা :

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ি�তীয়  ��ণী :  িবষয়: �থম ভাষা (বাংলা) : (১) 

পাঠ�াংশ

যথাথ� শ� �ীকার
করেবন 

g§M : A

৩. বািড়েত করা আেছ ?

ফেল



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
কিবতা �শানার পর ৪ �থেক ৫িট �ে�র সিঠক ও স�ূণ� উ�র িদেল।

কিবতা �শানার পর ২ �থেক ৩িট �ে�র সিঠক ও স�ূণ�  উ�র িদেল।

ুকিবতা �শানার পর �ধ একিট �� সিঠক ও স�ূণ�  উ�র িদেল।

কিবতা �শানার পর �ে�র উ�র িদেত সংেকাচ �বাধ কের এবং 
একিটও �ে�র সিঠক উ�র িদেত পাের নাই ।

কািহনী ও কিবতা পড়ার সময় অ�েরর িচ� ও তার �িন মেন �রেখ  

�লখার  সময়  তার  ব�বহার  কের ।

অধ�য়ন ফলাফল �. ২ :

ু�িতিট শ� দইবার কের �� উ�ারণ করেবন ।

িশ�াথ�ী যিদ ১০ �সেকে�র �বশী সময় একই শে�র উপর �থেম যায় িকংবা উ�র িদেত

না পাের তাহেল পরবত�ী শ� বলেবন।

িশ�েকর জন� সূচনা :

এখন আিম �তামােক িকছু শ� বলেবা। �তামােক তার �থম অ�র/�িন বলেত 

হেব।

অ.�.                    শ�                         �থম অ�র 

১                        রীমা                             র/রী

২                       বািড়র                            বা/ ব

৩                        চাউল                           চ/চা 

অ.�.                     শ�                      �শেষর অ�র/ �িন

১                         সাল                               ল

২                         ুমানষ                              স

৩                        সমীর                               র 

এখন আিম �তামােক িকছু শ� বলেবা। �তামােক তারমেধ�র  �শেষর  অ�র/�িন 

বলেত হেব।

৩

২

১

০

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ি�তীয়  ��ণী :  িবষয়: �থম ভাষা (বাংলা) : (২) 



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

�দ� শে�র মেধ� ৫ �থেক ৬িট শে�র �শেষর ও �থম �িন িচনেত পারেল।

�দ� শে�র মেধ� ৩ �থেক ৪িট শে�র �শেষর ও �থম �িন িচনেত পারেল।

�দ� শে�র মেধ� ১িট �থেক ২িট শে�র �শেষর ও �থম �িন িচনেত পারেল।

একিটও শে�র �শষ িকংবা �থম �িন িচনেত না পারেল ।

ু ু ু ৃুপ�েক �দওয়া অনে�েদর অথ� বেঝ �নওয়ার সময় প�েকর প�া 

ুসামেন/িপছেন উি�েয় অথ� বঝেত �চ�া কের, িনেজর মতামত �কাশ 

কের ।

অধ�য়ন ফলাফল �. ৩ :

ুিশ�ক িশ�াথ�ীেক পড়ার জন� অনে�েদর একিট কাড�িশট �দেবন।

ু ুিশ�াথ�ীেক অনে�দ মেনােযাগ সহকাের পড়েত বলেবন ও অনে�দ পড়ার পর �� িজ�াসা

করা হেব তাহার সচনা �দেবন।ূ

িশ�াথ�ী যিদ একিট শে�র জন� ৫ �সেকে�র অিধক সময় লাগায় তাহেল তােক পরবত�ী শ�

পড়েত বলেবন।

িশ�েকর জন� সূচনা :

ভুল পড়া িকংবা অপিঠত শে� �াস (/) এই িচে� িচি�ত করেবন।

সিঠক ভােব পিঠত শ� বা �-সংেশািধত শ��িল (   ) এই িচে� িচি�ত করেবন।

শ� পড়েত সময় �লেগেছ  ----------------- /৬০

িশ�াথ�ী �ারা ৬০ �সেকে� পড়া শ� --------------------------/২৫

 

িচে�র সংেকত :

৩

২

১

০

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ি�তীয়  ��ণী :  িবষয়: �থম ভাষা (বাংলা) : (৩) 



পাঠ�াংশ
আকাশ নীল �দখাি�েলা

ুিশ�রা ঘিড় উড়ােনার কথা ভাবেলা।

ু ুঅ�তা বলল “বরদ তিম ঘিড় �তরী করেত সাহায� করেব কী ?

ুবরদ ঘিড়র সািহত� আনেলা।

ুঅ�তা ঘিড় �তরী করেলা।

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

িনধ�ািরত সমেয় �� উ�ারণ, সিঠক গিত ও আেরাহ ও অবেরাহসহ িবরামিচ� সহ 

১৫িট �থেক ২৫িট শ� পঠন করেল। 

িনধ�ািরত সমেয় �� উ�ারণ, সিঠক গিত ও আেরাহ ও অবেরাহসহ িবরামিচ� সহ 

১৪িট �থেক ১০িট শ� পঠন করেল। 

একিটও শ� সিঠক পঠন কের না অথবা িকছুই বেল না।

িনধ�ািরত সমেয় �� উ�ারণ, সিঠক গিত ও আেরাহ ও অবেরাহসহ িবরামিচ� সহ 

৯িট �থেক ৫িট শ� পঠন করেল। 

ু ুুছিবসহ �দ� বাক�াংেশর সােথ  স�� জেড়, অনমান কের ও বেঝ �নয় ।অধ�য়ন ফলাফল �. ৪ :

১.                  ব� কেরা।

২.               সু�র। 

৩.                 আেছ।

িশ�েকর জন� সূচনা : ছিবর �ােন সিঠক শ� ব�বহার কের খাতায় �লখেবন।

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
ুিতনিট বােক�র িনভ�ল �লখন করেল। 

ু�িতি�য়া �দয় না / �ে� বঝেত পাের না ।।

ুদুইিট বােক�র িনভ�ল �লখন করেল। 

ুএকিট বােক�র িনভ�ল �লখন করেল। 

৩

২

১

০

৩

২

১

০

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ি�তীয়  ��ণী :  িবষয়: �থম ভাষা (বাংলা) : (৪) 



পিরেবেশর �াণী ও পািখর স�ে� বেল এবং বািড় ও িবদ�ালেয়র আেস 

পােশর  �চিলত  প�িতেত  �ানীয়  �ভাষায়  �লখার �চ�া  কের ।

অধ�য়ন ফলাফল �. ৫

িশ�ক িশ�াথ�ীর হােত একিট ছিবর কাড�িশট �দেবন ও তার মেনােযাগ সহকের ল�� 

করেত বলেবন।

িশ�াথ�ীেক ছিব �দখার জন� ও বােক�র �জাড়া �মলােত �বশীর �বশী এক িমিনট সময়

�দেবন।
উপেরর �ে�র মেধ� �ানীয় ভাষার শ� �ীকার করেবন। �র, দীেঘ�র িবচার করেবন না।

িশ�েকর জন� সূচনা :

িশ�াথ�ী �কবল ছিব িচনেত পাের িক� তােদর নাম িলখেত যিদ না পাের তেব তার �নাট

করেবন। ছিব �দখার জন� �িতিট িশ�াথ�ীেক ২০ �সেক� সময় �দেবন।

  পাঁচিট �াণীর ছিব   উদা.

              পাঁচিট পািখর ছিব   উদা.

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

�াণী বা পাখীর ৫িট �থেক ৬িট নাম িলখেল ।

ু�িতি�য়া �দয় না / �ে� বঝেত পাের না।

৩

২

১

০

�াণী বা পাখীর ৩িট �থেক ৪িট নাম িলখেল ।

�াণী বা পাখীর ১িট নাম িলখেল।

স�্ি�ত

ছিব
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