
ি�য় িশ�াথ�রা �ভ নববষ�। ঘ�র ঘ�র জ�ম উঠ�ক পািরবািরক �বশাখী �মলা। িনরাপদ �হাক �িতিট
জীবন। ঘ�র আব� এই সময়টা�ক কা�জ লািগ�য় িন�জ�দর ল�� প�থ এিগ�য় �য�ত হ�ব।আশা
করিছ �থম প�ব� এইচএসিস পরী�ার ��িতর জন� �দয়া অনশুীলন পাঠ অনযুায়ী ��িত স��
ক�র�ছা। এবার �তামা�দর জন� আ�য়াজন করা হ�য়�ছ ি�তীয় পব�। ঘ�র �থ�কা, িনরাপদ �থ�কা।
মহান সৃি�কত� ার কা�ছ সবার সু� ও সু�র জীবন কামনা করিছ।

এইচএসিস ২০২০ সা�লর পরী�াথ��দর জন�

অনশুীলন পাঠ ০২

বাংলা ি�তীয় প�

�:৭। ইং�রিজ শ� ��লার বাংলা পািরভািষক শ� �লখ।

Acting, Allotment, Ageda, Acknowledgement, Academic year,Ad-hoc, Air-conditioned,
Academic , Air-Mail, Article, Architecture, Allegations, Audit, Autonomous, Attested,
Alien, Boyscout, Bail, Break of stady, Broadcast, Bidder, Biography, Book-post, By-law,
Basic pay, Brand, Broker, Ballot-paper, Blue-Print,Booklet,BibliographyBankrupt,
Cabinet, Cartoon, Campus, Capital, Catalogue, Copyright, Census, Civil War, Conduct,
Care-taker, Cargo, Co-ordinator, Constitution, Chancellor, Dialect, Calligraphy, Casual
leave, Deputation,Deed, Demonstrator, Deposit, Diplomat Documentary, Dynamic,
Dowry, Death Penalty, Deed of gift, Editor,Evaluation, Embargo, Expert, Exchange,
Encyclopedia, Executive, Episode, Faculty, Free-market, Forecast, First aid,Green-
house, Green room, Gratuity, Hand bill, Hygiene, Hydrogen, Impeachment, lrrigation,
Initial, Interim, Investigation, Key work,Lien, Legend, Lease, Manifesto, Manuscript,
Memorandum,Mass-education,Mass-media,Manpower, Misconduct, Myth,Nutrition,
Notice, Notification,Oath, Ordinance, Public Service,Parliament, pollution, Phonetics,
Publication, Public works,Quota, Prepaid, Photograph, Publicity,Rank,
Regiment,Remak, RefugeeRatio, Sabotage, Subsidy,Token, Sample, Sanction,
Surplus,Table,Termination, Tradition, Update, Undertaking, Venue , Validity, Virus,
Vocabulary, White paper,Walkout, War Criminal, X-ray,Year Book,Zone, Zonal, Zoo.(�য
�কান উ� মাধ�িমক ��িণর ব�াকরণ বইও অিভধা�নর অনসুরণ ক�র ��িত �ন�ব)।

অথবা, বাংলায় অনবুাদ কর:

*A good teacher is one ----------inside each student.

*Books are man's best -------but gives us much.

*Can you say why-------- very great leader.

*Family is the first------------ men are made.

*The aim of education is ------------it has no value.

*Man is the architect ------------ from day to day.

* গত বছ�রর �বাড� �� অনসুরণ কর�ব।

�: ৮। িদনিলিপ

*ক�ল�জর �থম িদ�নর অনভু� িত বণ�না ক�র িদনিলিপর �ল�খা।



*একু�শর বই�মলার িবষ�য় একিট িদনিলিপ �ল�খা।

*প�হলা �বশা�খর অনভু� িতর বণ�না িদ�য় একিট িদনিলিপ �ল�খা।

* একিট চাঁদনী রা�তর অনভু� িতর বণ�না িদ�য় িদনিলিপ �ল�খা।

অিভ�তা বণ�ন কর:

* ক�ল�জর �থম িদ�নর অিভ�তা বণ�ন ক�রা।

*একু�শর �থম �হ�র শহীদ িমনার চ��র যাওয়ার অিভ�তা বণ�ন ক�রা।

* �নৗকা �ম�ণর অিভ�তা বণ�ন ক�রা।

* একিট �ামীণ �মলা ঘু�র �দখার অিভ�তা বণ�ন ক�রা।

অথবা, ভাষণ/�িত�বদন (গত পাঁচ বছ�রর �ম �কান �বাড� �� পু�ক তািলকায় িনধ�ািরত বই�য়র
অনকুর�ণ িনয়য র� ক�র অনশুীলন কর�ব)

�: ৯। �বদ�ুিতন িচিঠ/ খু�দ বাত� া (গত পাঁচ বছ�রর �বাড� �� পু�ক তািলকায় িনধ�ািরত বই�য়র
অনকুর�ণ িনয়ম র� ক�র অনশুীলন কর�ব)

অথবা,প�/আ�বদন প� ( পু�ক তািলকায় িনধ�ািরত বই �দ�খ িনয়ম র� কর�ব)

�: ১০।সারাংশ �ল�খা।

*আজ�কর দিুনয়া আ�য�ভা�ব --------------- স��হ থা�ক না।

* �া�নর�ৃহা ছাড়া িশ�া --------------------- উ��ািচত হ�ব না।

* �াধীন হবার জন� �যমন ----------------- ক�র উপায় �নই।

* সারমম� �ল�খা।

* �জা�ট যিদ �মা�ট --------------- �সই �তা সুধা।

* িবপ�দ �মা�র র�া ক�রা ------------- শি� �যন রয়।

* �দন� যিদ আ�সআসুক -------------------- দ'ুহাত বাড়াস।

* ব�ু, বিলিন ঝুট -------------------- �খাদার িমতা।

* সবা�র বািসব ভা�লা ------------------- �সৗহা�দ� �র বাণী ।

* অ��ত আঁধার এক ------------------- আজতা�দর �দয়।

ভাবস�সারণ �ল�খা।

*অথ�ই অন�থ�র মূল।

* দনু�িত উ�য়�নর অ�রায়।

* �াধীনতা অজ��নর �চ�য় র�া করা কিঠন।

* সুিশি�ত �লাক মা�ই �িশি�ত।

* সািহত� জািতর দপ�ণ ��প।

* পিড়�ল বইআ�লািকত হই



না পিড়�ল বই অ�কা�র রই।

* ��দ�শর উপকা�র �নই তার মন

�ক ব�ল মানষু তা�র ? প� �সই জন।

�: ১১। সংলাপ রচনা ক�রা:

*সামািজক �যাগা�যাগ মাধ��মর অপব�বহার ক�র �জব ছড়া�নার কুফল িবষ�য় দইু ব�ুর সংলাপ
রচনা ক�রা।

* সব���র বাংলা ভাষার ব�বহার িন�য় িশ�ক ও িশ�াথ�র ম�ধ� সংলাপ রচনা ক�রা।

* নারী িশ�ার ��� িবষ�য় বাবা ও সংলাপ রচনা ক�রা।

* উ� মাধ�িমক পরী�ার পর ভিবষ�ত পিরক�না িন�য় দইু ব�ুর ম�ধ� সংলাপ রচনা ক�রা।

* �বি�ক উ�তা বৃি� ও িব� জলবায়ু পিরবত� �নর সা�িতক ভয়বহতা িবষ�য় দইু ব�ুর ম�ধ�
সংলাপ রচনা ক�রা।

খু�দ গ� রচনা ক�রা:(তািলকাভ�� বই�য়র গ� প�ড় খু�দগ� �লখা র� কর�ত হ�ব। সাধারণ বণ�না
বা �ব� নয় কািহিন ও চির� থাক�ত হ�ব।অন�থায় পৃ�ার পর পৃ�া িল�খও ন�র পাওয়া যা�ব না)

�: ১২। �ব� রচনা ক�রা:

* িব�ান ওআধুিনক সভ�তা। *জাতীয় জীব�ন মুি�যু��র �চতনা।* �দ�শর উ�য়�ন ছা� সমা�জর
ভ� িমকা।

*অধ�বসায়।*কম�মখুী িশ�া।* ব�ব�ুর ���র বাংলা�দশ।* পির�বশ দষূণ ও তার �িতকার।

* িচিকৎসা ���� িব�ান। * �নিতক মলূ��বাধ ও ছা�সমাজ।* িনয়মানবুিত� তা।

িবঃ�ঃ--- �তামা�দর ম�ধ� যা�দর িবষয় িভি�ক দুব্�লতা র�য়�ছ তারা �িতিট ���র ক) অথবা খ)
এর ম�ধ� �য

অধ�ায় ��লা অ�প�াকৃত সহজ ম�ন হয় �স অধ�ায় ��লা িনধ�ারন ক�র অনশুীলন কর�ব। সাফল�
অবশ�ই আস�ব।

** �কান িবষ�য় জান�ত ই�য়�লা বুক �থ�ক িশ�ক�দর ন��র �যাগা�যাগ কর�ত পার�ব। িন�জর,
পিরবা�রর ও �দ�শর �া�থ� ঘ�র থাক�ব। িন�জ িনরাপদ থাক�ব অন��দর িনরাপ�া িনি�ত কর�ব।


