
িশ�েকর জন� সূচনা :

ৃিশ�ক িশ�াথ�ীেক কিবতা সুের ও ছে� 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।

ৃ ৃ�েত�ক  ি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 �সেকে� সময় িদন। যিদ একজন িশ�াথ�ী ১০ �সেকে�র

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

পিরিচত পাঠ� �যমন ছিব গ�, কিবতা ইত�ািদ িবষেয় স�াষণ কের, �� িজ�াসা 

কের, িবষেয়, িচ� ও পাে�র িবষেয় মতামত ব�� কের। পিরিচত কিবতা, গে�র 

িবষেয় �� িজ�াসা কের। তারমেধ�র পা� ও গে�র স�ে� িনেজর মতামত 

ব�� কের ।

পাঠ�াংশ

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

অধ�য়ন ফলাফল �.১ 

রাজ� ��িণক সংেশাধন ও �িশ�ণ পিরষদ, মহারা�, পেণু

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

NIPUN BHARAT অ�গ�ত



�� উ�র
১.  কিব কম�ী হওয়ার ম� কার কাছ �থেক পায় ?                               

২.  সয� কিবেক িকেসর ম�ণা �দয় ?ূ

৩.  চাঁদ কিবেক িক �শখাল ?

৪.  পাহাড় কিবেক কী �শখায় ?

৫.  কারা কিবেক িবিভ� �েপ �শখােলা ?

ুবায়                              

আপন �তেজ �লেত

ুমধর কথা বলেত ।

�মৗন মহান হেত ।

ুআকাশ, সয,�  চাদঁ, পাহাড়, বায়, �খালামাঠ।ূ

মূল�ায়ন �ি�ক

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

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

ুকিবতা �শানার পর �ধ একিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

কিবতা �শানার পর উ�র িদেত সংেকাচ �বাধ কের। একিটও

�ে�র উ�র িদেত পাের না।

৩

২

১

০

ুঅধ�য়ন ফলাফল �. ২  :   সিঠক গিতেত পিরিচত অনে�দ পঠন কের। (LM407)

িশ�েকর জন� সূচনা :

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

ু ুিশ�াথ�ীেদর অনে�দ সতক�তার সিহত পঠন করেত বলেবন ও  অনে�দ পড়ার পর �� 

িজ�াসা করা হেব এই সচনা �দেবন।ূ

িশ�াথ�ী যিদ �কােনা শ� পড়েত ৫ �সেক� �থেক �বিশ সময় �থেম যায় তাহেল তােক পরবত�ী

শ� পড়েত বলেবন।

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

ু১) ভল পড়েল অথবা না পড়েল (/) এই িচে� িচি�ত করেবন।

ু২) সিঠক ভােব পঠন করেল অথবা িনেজর ভল িনেজ িঠক কের পড়েল (  ) এই িচে� 

   িচি�ত করেবন।

িচে�র সংেকত :



মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

 িনধ�ািরত সমেয় ৫০ �থেক ৭০িট শে�র সিঠক পঠন কের। 

ু৫িট �থেক কম শ� িনেজর ভল সংেশাধন কের পঠন কের।

 িনধ�ািরত সমেয় ২৫ �থেক ৪৯িট শে�র সিঠক পঠন কের। 

িনধ�ািরত সমেয় �থেক অিধক সমেয় ১০ �থেক ২৪ িট শে�র সিঠক পঠন কের অথবা 

ুিনেজর ভল সংেশাধন কের পঠন কের।

  ইংেরজ যখন রাজ� করত তারা �গাটা ভারতবেষ� রােজ� রােজ� অেনক �ছাট �ছাট আিদবাসী জািতেক 

'অপরাধ �বণ' বেল দাগ �মের িদেয়িছল। পি�মবে� �যমন �লাধা আর �খিড়য়া।

ু ূ ু ু ু     এরা সব বনবাসী জািত। জ�ল ওেদর মা। বেনর গাছ, ফল, ফল, লতা, মল, ওষেধর গাছ, ধেনা, মধ 

ুএসব �জাগাড় কের ওরা �বঁেচ থােক। িশকােরও ওরা দা�ন ও�াদ। বন �থেক কাঠ, পাতা, ফল, মধ 

ু ুআনেল �য চির করা হয় তা ওরা জানত না। তাই কপােল জটল িমেথ� অপবাদ। অবেশেষ ১৯৫২ সােল 

ুভারত সরকার বলল, এরা 'অপরাধ �বণ' নয়। িক� সমােজর মানষ ওেদর �চার-ডাকাতই ভাবেতা। 

এখন এরা িনেজরাই �লখাপড়া িশেখ এিগেয় যাবার জন� �তির হে�।

পাঠ�াংশ

৩

২

১

০

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

সািহত� �কােরর িবষয়, ঘটনা, ছিব, পা�, িশেরানাম এই িবষেয় চচ�া কের, 

ু�� িজ�াসা কের, িনেজর মতামত ব�� কের ও বঝােয় �দয়ার জন� তার 

ূপা��ভিম বেল।

অধ�য়ন ফলাফল �. ৩ :

িশ�েকর জন� সূচনা :
যখন িশ�াথ�ী পাঠ�াংশ পঠন করা ব� কের, তখন তার কাছ �থেক পাঠ�াংশ �কেড় �নেবন না । 

িশ�াথ�ী পাঠ�াংশ পড়ার পর পাঠ�াংেশর আধােরর এক একিট �� িজ�াসা করেবন। 

ুযিদ িশ�াথ�ী ১৫ �সেকে� উ�র িদেত না পাের, তাহেল এই �ে�র জন� ‘অন�িরত’ �ত 

িচি�ত কের তােক পেরর ��  িজ�াসা করেবন।

ু�� দইবােরর �বিশ িজ�াসা করেবন না। যিদ িশ�াথ�ী ‘আিম জািননা’ এমন বেল তাহেল 

এই (    ) িচে� িচি�ত করেবন৷ 

�� উ�র

১) আিদবাসী জািতেক 'অপরাধ �বণ' বেল কারা দাগ �মের িদেয়িছল ?

৩) ভারত সরকার কেতা সােল বলল, আিদবাসীরা 'অপরাধ �বণ' নয়।

৪) আিদবাসীরা িকেস দা�ন ও�াদ ?

৫) �লাধা ও �খিড়য়া আিদবাসীরা �কান রােজ� বাস কের ?

ইংেরজ

১৯৫২ সােল

িশকাের 

 পি�মবে�

২) আিদবাসীেদর মা �ক ? জ�ল



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

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী
ুঅনে�দ পঠন করার পর  ৪ �থেক ৫িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ুঅনে�দ পঠন করার পর  ২ �থেক ৩িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ুঅনে�দ পঠন করার পর  একিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ুঅনে�দ পঠন করার পর উ�র �দওয়ার জন� সংেকাচ �বাধ কর অথবা 

একিটও �ে�র সিঠক উ�র িদেত পাের না।

ুঅন� িলিখত সািহত� �যমন খবেরর কাগজ, িশ�সািহত� পঠন কের, বঝেত �চ�া 

কের ও তার িবষেয় সংে�েপ তথ� �লেখ। (LM407)

অধ�য়ন ফলাফল �. ৪    

িশ�েকর জন� সূচনা :

ুিশ�ক অনে�দ �লখা কাড�িশট িশ�াথ�ীেক পড়ার জন� �দেবন ।

ুিশ�াথ�ীেদর অনে�দ মেনােযাগ সহকাের পড়েত বলেবন ও পড়ার পর তার উপর �� িজ�াসা 

করা হেব। সচনা কের জািনেয় �দেবন ।ূ

িশ�াথ�ীেক �য �কােনা একিট শ� পড়ার জন� যিদ ৫ �সেক� �থেক অিধক সময় লােগ তাহেল 

পরবত�ী শ� পড়েত বলেবন।

ভুল পড়েল অথবা না পড়েল (/) এই িচে� িচি�ত করেবন।

ুসিঠক শ� পঠন করেল অথবা িনেজর ভল িনেজ িঠক কের পড়েল (  ) িচে� িচি�ত 

    করেবন।

িচে�র সংেকত :

৩

২

১

০

সূচনা



ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : প�ম ��ণী :  িবষয়: �থম ভাষা (বাংলা) : (৫) 

পাঠ�াংশ

�� উ�র
১. িকেসর জন� ��তা অত�� জ�রী ?                               

২. আমােদর দািয়� ও �নিতক কত�ব� কী ?

৩. ��তার �থম পাঠ ব�ি�েক �কাথায় �শখােনা হয় ?

৪. জীবন সভ�তার একিট অিবভাজ� অ� কী ?

৫. সাফ সাফাই িবেশষ �েয়াজন �কেনা ?

ু সু�্ জীবন এবং দীঘ� আয়র জন�

ঘেরই

যথাথ� উ�র �ীকার করেবন।

��তার �থম পাঠ ব�ি�েক ঘেরই �শখােনা হয়। িশ� জ� �নওয়ার সে�- সে�ই তােক 

পির�ার-পির�� করা হয়। মা তার িশ�েক সব�দা �� কাপড় পিরেয় �নাংরা �থেক সিরেয় 

পির�ার পির�� রােখ। �ত�হ উেঠ �ান, খাওয়ার আেগ ও পের হাত �ধায়া, �শৗেচর পের 

ভাল কের সাবান িদেয় হাত �ধায়া, ইত�ািদ অেনক কথা আমরা বািড় �থেক িশিখ। সু�্ জীবন 

ুএবং দীঘ� আয়র জন� ��তা অত�� জ�রী। এইজন� বাল�কাল �থেক সাফ সাফাই িবেশষ 

ু ু�েয়াজন। �ধ ঘর নয়, আমােদর আেশপােশর পিরেবশ, �ল-কেলজ, সাব�জনীক �ান 

পির�ার রাখা আমােদর দািয়� ও �নিতক কত�ব�। পির��তা হল জীবন সভ�তার একিট 

অিবভাজ� অ�।

‘পির��তা’ জীবন সভ�তার একিট অিবভাজ� অ�।

ুআমােদর আেশপােশর পিরেবশ, �ল-

কেলজ, সাব�জনীক �ান পির�ার রাখা

পির��তা 

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

৩

২

১

০

ুঅনে�দ পঠন করার পর ৪িট �থেক ৫িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ুঅনে�দ পঠন করার পর ২িট �থেক ৩িট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু ুঅনে�দ পঠন করার পর �ধ একিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ুঅনে�দ পঠন করার পর উ�র �দওয়ার জন� সংেকাচ �বাধ কর অথবা 

একিটও �ে�র সিঠক উ�র িদেত পাের না।



ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : প�ম ��ণী :  িবষয়: �থম ভাষা (বাংলা) : (৬) 

িশ�েকর জন� সূচনা :

ুু�ত �লখেনর অনে�দ �নওয়ার সময় িশ�াথ�ী �যন বঝেত পাের  এমন উ�ারণ ও গিতেত

শ� বলেত হেব।

একিট বাক� িতনবার পড়েবন। 

ু   ১) �থম বার পড়ার সময় িশ�াথ�ীেদর �ধ �নেত বলেবন।

   ২) ি�তীয় বার পড়ার পর িলখেত বলেবন ও যেথ� সময় �দেবন। 

ৃ ু   ৩) ততীয় বার পড়ার পর িশ�াথ�ীেক পনরায় বাক� �দখেত বলেবন ।

অধ�য়ন ফলাফল �. ৫  : �ছােটা বাক� িবরামিচ�সহ �লখন কের ।

�লখন অনুে�দ 

ুুএক িদন �কশবরাও তার �ছেলেদরেক দইিট কের টাকা িদেলা। �ছেলরা খবই আন� �পেলা। 

�কশবরাও বলেল, “এই পয়সা িদেয় এমন একিট ব� আনেত পারেব কী ? যােত ঘর ভের 

যােব ।”

মূল�ায়ন �ি�ক

মানদ� ��ণী

সব শ�/ বাক� সিঠক ও িবরামিচ�সহ �লখন কের। 

একিটও বাক� সিঠক �লেখ না।

সব শ�/ বাক� সিঠক �লেখ িক� িবরামিচে�র ব�বহার কের �লখন কের না। 

সব বাক� �লেখ িক� ৪িট �থেক ৫িট শ� সিঠক �লেখ না। 

৩

২

১

০
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