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জাতীয় সংগীত 

রবী,নাথ ঠা0র 
আমার &সানার বাংলা আিম &তামায় ভালবািস  

িচরিদন &তামার আকাশ &তামার বাতাস  

আমার 4ােণ বাজায় বাঁিশ  

ওমা ফা;েন &তার আেমর বেন <ােণ পাগল কের  

মির হায় হায় &র  

ও মা অ<ােণ &তার ভরা &খেত  

আিম কী &দেখিছ মধুর হািস  

কী &শাভা কী ছায়া &গা  

কী &Fহ কী মায়া &গা  

কী আঁচল িবছােয়ছ বেটর মূেল নদীর Iেল Iেল  

মা &তার মুেখর বাণী আমার কােন লােগ সুধার মেতা  

মির হায় হায় &র  

মা &তার, বদনখািন মিলন হেল  

আিম নয়ন জেল ভািস।। 

 

রণস2ীত  

কাজী নজ4ল ইসলাম  
চল চল চল  

ঊKL গগেন বােজ মাদল  

িনেM উতলা ধরণী তল  

অOণ 4ােতর তOণ দল  

চলের চলের চল  

চল চল চল  

ঊষার দয়ুাের হািন আঘাত  

আমরা আিনব রাঙা 4ভাত  

আমরা টুটাব িতিমর রাত  

বাধার িবSTাচল  

নব নবীেনর গািহয়া গান  

সজীব কিরব মহাUশান  

আমরা দািনব নতুন 4াণ  

বাVেত নবীন বল &শানের পািতয়া কান  

মৃতুT &তারণ দয়ুাের দয়ুাের  

জীবেনর আXান ভাগল  

চলের চলের চল  

চল চল চল 
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সূিচপA:            পৃCা 

• বাংলােদশ পিরিচত..................................................... 
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বাংলােদেশর মানিচ= 

 

 বাংলােদশ পিরিচিত 

• আমােদর (দেশর নাম িক? 
• গণ/জাত2ী বাংলােদশ 
• বাংলােদেশর আয়তন কত? 
• 147570 বগ= িকেলািমটার 
• বাংলােদেশর রাজধানীর নাম িক? 
• ঢাকা 
• আমােদর রাAভাষা িক? 
• বাংলা 
• বাংলােদেশর মEুার নাম িক? 
• টাকা  
• আমােদর জাতীয়তা িক? 
• বাংলােদশী  
• বাংলােদেশর (লাক সংখHা কত? 
• /ায় সােড় 16 (কাK  
• বাংলােদশ হওয়ার আেগ এেদেশর নাম িক িছল? 
• পূব= পািকRান 
• বাংলােদেশর Sাধীনতা যুেUর মহান (নতা (ক িছেলন? 
• বVবWু (শখ মিুজবরু রহমান  
• (মজর িজয়াউর রহমান মিুYযুেUর কয় নZর (স[েরর কমা\ার িছেলন?  
• এক নZর (স[েরর কমা\ার িছেলন  
• বাংলােদেশর Sাধীনতা যুেU মিুYবািহনীর সব=ািধনায়ক (ক িছেলন? 
• কেন=ল আতাউল গিন ওসমানী 
• বাংলােদশ (কান মহােদেশ অবি^ত? 
• এিশয়া মহােদেশ 
• বাংলােদশ কখন শ_মYু হয়? 
• 1971 সােলর 16 িডেসZর 
• বাংলােদেশর Sাধীনতা িদবস কত তািরেখ? 
• 26 মাচ=   
• বাংলােদেশর িবজয় িদবস কত তািরেখ? 
• 16 িডেসZর  
• বাংলােদেশর শহীদ িদবস কত তািরেখ? 
•  21 (ফeয়াির  
• বাংলােদেশর জাতীয় পতাকার রং িক? 
• সবেুজর মাঝখােন উgল লাল বiৃ  
• বাংলােদেশর জাতীয় পতাকার মাপ কত? 
• jদঘ=H ও /ে^র অনপুাত 10: 6  
• বাংলােদেশর জাতীয় পতাকার িডজাইনার (ক?  
• িশmী কামnল হাসান  
• বাংলােদেশর রাAপিতর সরকাির বাসভবেনর িক বলা হয়? 
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• বVভবন  
• বাংলােদেশর /ধানম2ীর সরকাির বাসভবনেক িক বলা হয়? 
• গণভবন  
• বাংলােদেশর রণসংগীত (ক রচনা কেরন? 
• জাতীয় কিব কাজী নজnল ইসলাম  
• বাংলােদেশর জাতীয় সংগীেতর রচিয়তা (ক?  
• িবoকিব রবীpনাথ ঠাsর  
• বাংলােদেশর রাAধম= িক? 
• ইসলাম  
• বাংলােদেশ (কান ধেম=র (লাক (বিশ বাস কের ? 
• ইসলাম ধেম=র (লাক (বিশ বাস কের  
• বাংলােদেশ (কান (কান ধেম=র (লাক বাস কের?  
• মসুলমান, িহt,ু (বৗU, িvwান  
• বাংলােদেশর শতকরা কতজন (লাক মসুলমান  
• শতকরা আিশ জন 
• বাংলােদেশ কয় ধরেনর কাগেজর (নাট চাল ুআেছ? 
•  9 ধরেনর যথাঃ 1, 25, 10, 20, 50, 100, 500 ও 1000 টাকার কাগেজর (নাট চাল ুআেছ 
• বাংলােদেশর শতকরা কতজন (লাক yােম বাস কের? 
• শতকরা 80 জন  
• বাংলােদেশ yাম কয়K? 
•  87330  
• বাংলােদেশর থানার সংখHা কয়K?  
• 635  
• বাংলােদেশর (জলার সংখHা কয়K?  
• 64 K  
• বাংলােদেশ কয়K িবভাগ ও িক িক?  
• িবভাগঃ ঢাকা, রাজশাহী, চ|yাম, খুলনা, িসেলট, বিরশাল, রংপুর, ময়মনিসংহ  
• বাংলােদেশর শতকরা কতজন (লাক কৃিষ কাজ কের? 
• শতকরা 78 জন  
• বাংলােদেশর িশি}েতর হার কত?  
• শতকরা 65 জন  
• জনসংখHার িদক (থেক বাংলােদেশর ^ান কত?  
• নবম  
• বাংলােদেশ কয়K চা বাগান আেছ?  
• 162  
• বাংলােদেশর সবেচেয় (বিশ চা (কাথায় উৎপ� হয়? 
• িসেলট  
• বাংলােদেশর /ধান অথ=করী ফসল িক িক? 
• পাট শাক ইতHািদ  
• বাংলােদেশর /ধান /ধান শসH িক িক? 
• ধান, পাট, গম, ভু|া  
• বাংলােদেশর সমEু বtর কয়K ও িক িক?  
• চ|yাম ও মংলা  



 

 7 

• বাংলােদেশর (কান (কান (জলায় (বিশ শীত পেড়? 
• িদনাজপুর রংপুর রাজশাহী পাবনা িসেলট ও (মৗলভীবাজার  
• বাংলােদেশর (কান জায়গায় (বিশ বিৃ�পাত হয়? 
• িসেলেটর �মVেল  
• বাংলােদেশর /ধান /ধান নদী �েলা িক িক? 
• প�া (মঘনা যমনুা ��পু� ইতHািদ  
• বাংলােদেশর /ধান /ধান িশmজাত EবH �েলা িক িক? 
• কাগজ পাটজাত EবH িসেম� ইতHািদ  
• বাংলােদেশর /ধান /ধান খিনজ স�দ �েলা িক িক?  
• গHাস চুনাপাথর কয়লা মাK ও বািল  
• বাংলােদেশর আবহাওয়া (কp কয়K ও িক িক? 
• চারKঃ ঢাকা পেতVা-ক�বাজার (খপুপাড়া 
• বাংলােদেশর (বতার (কp �েলার নাম িক িক?  
• ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চ|yাম, রংপুর, িসেলট, রাVামাK, sিম�া, বিরশাল, ঠাsরগাঁও ও ক�বাজার 
• বাংলােদেশর িবমানবtর কয়K ও িক িক? 
• যথাঃ হযরত শাহজালাল আ�জ= ািতক িবমানবtর (ঢাকা), চ|yাম, যেশার, রাজশাহী, ঈoরদী, িসেলট, 

ক�বাজার, ঠাsরগাঁ, বিরশাল, jসয়দপুর, ময়মনিসংহ, sিম�া  
• বাংলােদেশর কয়K /ধান /ধান উপজািতর নাম িক?  
• চাকমা, গােরা, সাঁওতাল  
• বাংলােদেশ বসবাসকারী উপজািতর সংখHা কয়K?  
• বাংলােদেশ (কান উপজািত সবেচেয় (বিশ বাস কের?  
• (কান উপজািত মসুলমান? 
• পাVন 

 

বাংলােদেশর জাতীয় িবষয়সমহূ 
• বাংলােদেশর জাতীয় /তীক িক?  
• বাংলােদেশর জাতীয় /তীক হেলা, ডান বােম দইু পােশ ধােনর শীষ (বি�ত পািনেত ভাসমান শাপলা 

তার মাথায় পাটগােছর িতনK পাতা এবং উভয় পােশ দKু কের তারকা  
• বাংলােদেশর জাতীয় ভাষা িক? 
• বাংলা  
• বাংলােদেশর জাতীয় মােছর নাম িক ? 
• ইিলশ  
• বাংলােদেশর জাতীয় ফেলর নাম িক?  
• কাঁঠাল  
• বাংলােদেশর জাতীয় ফুেলর নাম িক?  
• শাপলা  
• বাংলােদেশর জাতীয় পািখর নাম িক?  
• (দােয়ল  
• বাংলােদেশর জাতীয় প�র নাম িক? 
• রেয়ল (বVল টাইগার  
• বাংলােদেশর জাতীয় (খলা িক? 
• হা ডু ডু  

িবড়াল 
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• বাংলােদেশর জাতীয় উদHান (কানK?  
• (সাহরাওয়াদ� উদHান 
• বাংলােদেশর জাতীয় কিব (ক? 
• জাতীয় কিব কাজী নজnল ইসলাম  
• বাংলােদেশর জাতীয় মসিজদ (কানK?  
• বায়তুল (মাকাররম মসিজদ (ঢাকা)  
• বাংলােদেশর জাতীয় বন (কানK?  
• সুtরবন  
• বাংলােদেশর জাতীয় গািড় (কানK?  
• গnর গািড়  
• বাংলােদেশর জাতীয় জাদঘুর (কানK?  
• জাতীয় জাদঘুর শাহবাগ  
• বাংলােদেশর জাতীয় �ৃিতেসৗধ (কানK? 
• সাভােরর জাতীয় �ৃিতেসৗধ  
• বাংলােদেশর জাতীয় শহীদ িমনার (কানK?  
• ঢাকা (মিডেকেলর পােশ অবি^ত (কpীয় শহীদ িমনার 

 

বীরেCDেদর পিরিচিত 
 

• বাংলােদেশর সেব=া� রাAীয় উপািধ (কানK?  
• বীরে�� 
• কােদরেক বীরে�� বলা হয়?  
• Sাধীনতা যুেU আ�দােনর জনH 7 জন মহান মিুYেযাUােক বীরে�� বলা হয় 
• বীরে�� কতজন?  
• সাতজন  
• বীরে��েদর নাম িক িক?  
• কHাে�ন মিহউি�ন জাহাVীর  
• নােয়ক মিু� আ�ুর রব  
• লHা� নােয়ক নরূ (মাহা�দ  
• িসপাহী (মাRফা কামাল  
• �াইট (লফেটনHা� মিতউর রহমান  
• িসপাহী হািমদরু রহমান  
• (�ায়া�ন ইি িনয়ার (মাঃ n¡ল আিমন 

 

বাংলােদেশর িবখFাত বFিGবগH 

 
• বাংলােদেশর কেয়কজন রাজনীিতিবেদর নাম িক িক? 
• (শের বাংলা এেক ফজললু হক  
• (হােসন শহীদ (সাহরাওয়াদ�  
• আ�ুল হািমদ খান ভাসানী  
• বVবWু (শখ মিুজবরু রহমান  
• (/িসেড� িজয়াউর রহমান  
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• জনেন�ী (শখ হািসনা  
• (দশ (ন�ী (বগম খােলদা িজয়া 
• বাংলােদেশর কেয়কজন িশ}ািবেদর নাম িক িক? 
• ডঃ মহুা�দ শহীদ�ুাহ 
• মনুীর (চৗধুরী  
• ি/ি�পাল ই�াহীম খাঁ  
• ডঃ কাজী (মাতাহার (হােসন  
• ডঃ এনামলু হক 
• বাংলােদেশর কেয়কজন িব¢ানীর নাম িক িক? 
• ডঃ sদরত ই খুদা  
• সHার জগদীশ চp বসু  
• ড[র (মঘনাথ সাহা 
• আচায= /ফু� চp রায়  
• বাংলােদেশর কেয়কজন কিব ও সািহিতHক এর নাম িক িক? 
• িবেEাহী কিব কাজী নজnল ইসলাম  
• প�ীকিব জসীমউ�ীন  
• ড[র লৎুফর রহমান  
• (বগম সুিফয়া কামাল  
• মাইেকল মধুসূদন দi  
• শামসুর রহমান  
• শামসুল হক  
• ¡মায়ুন আজাদ 
• ¡মায়ন আহেমদ 
• বাংলােদেশর িবখHাত িচ�িশmীর নাম িক িক? 
• িশmাচায= জয়নলু আেবদীন  
• এস এম সুলতােনর  
• কামnল হাসান  
• বাংলােদেশর িবখHাত ক£ িশmীর নাম িক িক? 
• আ¤াস উি�ন  
• আ�ুল আিলম  
• কিকর লালন শাহ 

বাংলােদেশ যা িকছু Lথম, বহৃNম ও PCD 
 

• বাংলােদেশর /থম রাAপিতর নাম িক?  
• বVবWু (শখ মিুজবরু রহমান  
• বাংলােদেশর /থম অ^ায়ী /ধানম2ীর নাম িক? 
• তাজউি�ন আহেমদ  
• বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর /থম ি¥কােরর নাম িক?  
• শাহ আ�ুল হািমদ  
• বাংলােদেশর /থম িবচারপিতর নাম িক?  
• এ এস এম সােয়ম 
• বাংলােদেশর বহৃiম জাদঘুেরর নাম িক?  
• জাতীয় জাদঘুর ঢাকা  
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• বাংলােদেশর বহৃiম (হােটেলর নাম িক?  
• (হােটল (সানারগাঁ ঢাকা  
• বাংলােদেশর সেব=া� আদালত (কানK?  
• সুি/ম (কাট= , ঢাকা  
• বাংলােদেশর বহৃiম িবমানবtর (কানK? 
• হযরত শাহজালাল আ�জ= ািতক িবমানবtর sিম=েটালা, ঢাকা  
• বাংলােদেশর বহৃiম (রল (wশন (কানK?  
• কমলাপুর (রলেwশন  
• বাংলােদেশর বহৃiম শহর (কানK? 
• ঢাকা  
• বাংলােদেশর বহৃiম বন (কানK?  
• সুtরবন  
• বাংলােদেশর সবেচেয় বড় হাসপাতাল (কানK?  
• ঢাকা (মিডেকল কেলজ হাসপাতাল  
• বাংলােদেশর বহৃiম নদীর নাম িক? 
• ��পু�  
• বাংলােদেশর বহৃiম বHাংেকর নাম িক  
• বাংলােদশ বHাংক 
• বাংলােদেশর বহৃiম িচিড়য়াখানার নাম িক?  
• িমরপুর িচিড়য়াখানা, ঢাকা  
• বাংলােদেশর বহৃiম কাগেজর (কানK?  
• কণ=ফুলী কাগজ কল, রাVামাK  
• বাংলােদেশর সবেচেয় বড় (জলা (কানK?  
• রাVামাK (জলা  
• বাংলােদেশর সবেচেয় বড় িবভাগ (কানK?  
• রাজশাহী িবভাগ  
• বাংলােদেশর বহৃiম (সতুর নাম িক?  
• বVবWু যমনুা (সতু 4.8 িকেলািমটার  
• বাংলােদেশর বহৃiম সমEু বtেরর নাম িক?  
• চ|yাম সমEু বtর  
• বাংলােদেশর বহৃiম ¦ীপ (কানK? 
• (ভালা  
• বাংলােদেশর বহৃiম সার কারখানা (কানK?  
• যমনুা সার কারখানা, জামালপুর  
• বাংলােদেশর বহৃiম িবল (কানK?  
• চলনিবল, রাজশাহী  
• বাংলােদেশর বহৃiম গHাসে}� (কানK? 
• িততাস, �া�ণবািড়য়া 

বাংলােদেশর ঐিতহািসক কীিতH সমহূ ও িনমHাতা 
 

• সাত গZুজ মসিজদ িনম=াণ কেরন (ক?  
• শােয়Rা খান  
• (সানারগাঁও এর নামকরণ কেরন (ক? 
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• ঈশা খাঁ, তাঁর §ী (সানা িবিবর নাম অনসুাের  
• ষাট গZুজ মসিজদ িনম=াণ কেরন (ক? 
• খানজাহান আলী 
• লালবাগ শাহী মসিজদ িনম=াণ কেরন (ক? 
• যুবরাজ (মাহা�দ  
• বজরা শাহী মসিজদ িনম=াণ কেরন (ক?  
• মিুশ=দsিল খান  

ঢাকার /িসU ^ানসমহূ ও অব^ান 
• বিুUজীবী শিহদ িমনারঃ 
• িমরপুর ১ নZের, মাজােরর পােশ অবি^ত  
• জাতীয় সংসদ ভবনঃ 
• আসাদেগেটর মািনক িময়া এিভিনউেত অবি^ত  
• ঢাকা িবoিবদHালয়ঃ  
• নীলে}ত (রাড (থেক �িলRান-ফুলবািড়য়া পয=� ঢাকা িবoিবদHালয় কHা�াস  
• (সাহরাওয়াদ� উদHান ও হাইেকাট=  মাজােরর মধHবত� ^ােন অবি^ত  
• িশ� পাক= ঃ  
• শাহবাগ জাতীয় (টিনস কমে©ে�র সামেন অবি^ত  
• িচিড়য়াখানাঃ  
• ঢাকা িমরপুর ১ নZের অবি^ত  
• িব¢ান ও /যুিY জাদঘুরঃ 
• (শেরবাংলা নগের অবি^ত  
• হাইেকাট=  মাজারঃ  
• (/সªােবর কােছ ঢাকা িবoিবদHালয় কাজ= ন হল এর উiের অবি^ত  
• লালবােগর (ক�াঃ 
• পুরাতন ঢাকার লালবােগ অবি^ত  
• কমলাপুর (রলেwশনঃ  
• কমলাপুর এ অবি^ত  
• আহসান মি লঃ  
• পুরেনা ঢাকার ইসলামপুের অবি^ত  
• চীন jম�ী (সতুঃ  
• (পাRেগালায় অবি^ত  
• সদরঘাট ল« টািম=নালঃ  
• সদরঘাট অবি^ত  
• বVবWু আ�জ= ািতক সে�লন (কpঃ  
• আগারগাঁও, তালতলা অবি^ত  
• ওসমানী �ৃিত িমলনায়তন ও উদHানঃ 
• �িলRােনর পি¬ম িদেক অবি^ত 

 

বাংলােদেশর উিSদ ও ফল 
• গােছর িক জীবন আেছ?  
• হHাঁ, গােছর জীবন আেছ  
• পৃিথবীেত কত /কার গাছ আেছ?  
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• /ায় আড়াই ল}  
• গােছর কয়K অংশ ও িক িক?  
• পাঁচK অংশঃ ফুল, কা\, পাতা, ফুল, ও ফল  
• (কান গাছ তাড়াতািড় বােড়?  
• বাঁশ গাছ 
• (কান গাছ ¥শ= করেল নেুয় যায়?  
• লাবতী গাছ  
• (কান গােছর জ® পাতা (থেক?  
• পাথরsিচ  
• (কান গােছর পাতা (নই? 
• ফিনমনসা  
• (কান গাছ কাঁেদ? 
• লেরন গাছ 
• (কান গাছ মাংস খায়? 
• �াই¯Hাপ  
• (কান গাছ একবার ফল িদেয় মারা যায়?  
• কলাগাছ  
• সবেচেয় (বিশ িদন ফল (দয় (কান গাছ?  
• নাশপািত গাছ 
• পরগাছা কােক বেল?  

• (য গাছ অনH গােছর উপর জ®ায় তােক পরগাছা বেল।  
• গােছর পাতা সবজু (দখায় (কন?  
• গােছর পাতায় (ªােরািফল নামক রাসায়িনক পদােথ=র পিরমাণ (বশী থাকায় পাতা সবজু (দখায়  
• ফুেলর রানী (কানK? 
• (গালাপ  

• পাঁচK শীতকালীন ফুেলর নাম বল।  
• ডািলয়া, চpমি�কা, চাপা, সূয=মখুী  

• পাঁচK গWিবহীন ফুেলর নাম বল।  
• ডািলয়া, পলাশ, কৃ°চূড়া, িশমলু  

• পাঁচK সুগিW ফুেলর নাম বল।  
• রজনীগWা, হাসনােহনা, চাঁপা, িশউিল ও (বিল  

• কেয়কK ফুেলর নাম বল।  
• শাপলা, প�, কচুির  
• পৃিথবীেত (কান রেঙর ফুল সবেচেয় (বিশ?  
• লাল রেঙর ফুল সবেচেয় (বিশ  
• (কান রেঙর ফুেলর সুবাস (বিশ?  
• সাদা রেঙর ফুেলর সুবাস (বিশ 
• (কান (কান ফুল রােত (ফােট?  
• (বিল, জুঁ ই, িশউিল, হাসনােহনা  
• ফেলর রাজা িক? 
• আম  

• yী²কালীন ফেলর নাম বল।  

গাছ 

ফুল 

হাঁস 
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• আম, কাঁঠাল, জাম, িলচু, আনারস, তরমজু  
• কেয়কK শীতকালীন ফেলর নাম বল 
• কমলা, সেফদা, জলপাই, (ততুল  

• কেয়কK বষ=াকােলর ফেলর নাম বল।  
• (পয়ারা, তাল, আমরা, জাZুরা, কামরাVা  

• সারা বছর পাওয়া যায় এমন পাঁচK ফেলর নাম বল।  
• কলা, (পেঁপ, ডািলম, (লব ু

 

Lাণী জগৎ 
• প�র রাজা (ক? 
• িসংহ  
• (কান /াণী দাঁিড়েয় ঘুমায়?  
• (ঘাড়া  
• সবেচেয় উঁচু /াণীর নাম িক? 

• িজরাফ  

• সবেচেয় বড় ^লচর /াণীর নাম িক?  
• হািত  
• (কান /াণী (চাখ কান ¦ারা oাস /oােসর কাজ কের? 
• হিরণ  
• সবেচেয় ³তগামী /াণী (কানK?  
• হািমং বাড=   
• সবেচেয় বড় RনH পায়ী /াণী িক? 
• নীল িতিম  
• সবেচেয় িহং´ /াণী িক?  
• হায়না  
• সবেচেয় দীঘ=জীবী /াণী িক? 
• কµপ  
• (কান /াণীর রY সাদা?  
• KকKিক  
• (কান /াণী সবেচেয় চতুর? 
• িশয়াল  
• (কান /াণীর শরীের বা�া রাখার থিল আেছ?  
• কHাVাn 
• (কান /াণীেক মnভূিমর জাহাজ বেল?  
• উট 
• (কান /াণী সবেচেয় িবoR? 
• ssর  
• (কান /াণীর চামড়া (মাটা  
• গ\ার 
• সবেচেয় বড় পািখ (কানK?  
• উটপািখ  
• সবেচেয় (ছাট পািখ?  

ডাইেনাসর 

মাছ 

কFা2া4 
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• হািমং বাড=   

• (কান পািখ উড়েত পাের না।  
• উটপািখ  
• শাি�র /তীক (কান পািখ?  
• কবতুর  
• (কান পািখেক িশmী পািখ বলা হয়?  
• বাবইু পািখেক 
• (কান পািখ মানেুষর মেতা ডাকেত পাের?  
• (পVইুন 
• (কান পািখ (মেঘর ডাক �েন নােচ?  
• ময়ূর  
• (কান পািখ অনH পািখর বাসায় িডম পােড়?  
• (কািকল  
• (কান /াণী (চােখ (দেখ না?  
• বাদরু 
• বাদরু িকভােব (দখার কাজ কের? 
• মখু িদেয় শ� কের তার /িত¶িন �েন সামেনর ব·র উপি^িত বঝুােত পাের।  
• মােছর রাজা (কান মাছ? 
• ইিলশ  
• (কান /াণী (চাখ (মেল ঘুমায়?  
• মাছ  

• পাঁচK সামিুEক মােছর নাম বল।  
• ¹পচাঁদা, ইিলশ, িচংিড়, আইড়, টুনা মাছ  
• (ছাট মাছ (খেল িক হয়? 
• (ছাট মাছ (খেল (চােখর দিৃ�শিY বােড় 

মানবেদহ 
• মানবেদেহ কয়K হাড় আেছ ? 
• 206 K  
• কºাল িক?  

• মানেুষর শরীের হােড়র (য অবকাঠােমা তােক কºাল বেল।  
• মানেুষর (মnদে\ কয়K হাড় আেছ?  
• 33 K  
• মানেুষর বেুকর পােশ কত�েলা কের হাড় আেছ?  
• 12 িক কের হাড় আেছ 
• একজন মানেুষর শরীের িক পিরমান রY থােক?  
• /ায় 5 িলটার  
• সু^ মানেুষর শরীের /িতিদন নাড়ীর ¥tন কত? 
• ৭০  
• মানেুষর শরীের ফুসফুেসর কাজ িক?  

• oাস /oােসর মাধHেম অি�েজন yহণ ও কাব=নডাই অ�াইড তHাগ করা ফুসফুেসর কাজ।  
• পাক^লীর কাজ িক?  
• খাদH ধারণ কের 

Pম4দX 

বেুকর পাঁজর 

যকৃত 
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• মানষু না ঘুিমেয় কতিদন থাকেত পাের?  
• 10 িদন  
• মানষু (কান কােন (বিশ (শােন?  
• ডান কােন 
• রY লাল (দখায় (কন?  
• রেYর (লািহত কিণকা আেছ বেল রY লাল (দখায়  
• মানেুষর শরীের কত ভাগ পািন আেছ?  
• 70 ভাগ  
• মানেুষর শরীেরর Sাভািবক তাপমা�া কত?  
• ৯৮.৪ িডyী  
• মানবেদেহর Áদিপে\র কাজ িক?  

• রY চলাচেল সাহাযH করা।  
• িপপাসা অনভুব কির (কন?  
• শরীের পািনর ঘাটিত হেল আমরা িপপাসা অনভুব কির 
• বয়� মানেুষর কয়K দাঁত থােক?  
• বয়� মানেুষর 32 K দাঁত থােক 
• /িতিদন কয়বার দাঁত মাজা উিচত?  
• দইুবারঃ সকােল ও রােত  
• দাঁত পিরÂার রাখেত হয় (কন?  
• দাঁেত ময়লা জেম নানারকম (রােগর সৃি� হয়  
• অিতিরY আইসিÃম (খেল িক হয়?  
• দাঁত ন� হয় 
• খাওয়ার আেগ িক করেত হয়?  
• ভােলাভােব হাত ও মখু সাবান িদেয় পিরÂার করেত হয় 
• বাথnেম খািল পােয় যাওয়া Äক নয় (কন?  
• বাথnেমর িবিভ� (রাগ জীবাণ ুথােক বেল 
• নখ কাটার দরকার হয় (কন?  
• খাবােরর সােথ (পেট িগেয় নানা রকম (রােগর সৃি� কের 
• বাইেরর (খালা খাবার খাওয়া Äক নয় (কন? 
• বাইেরর (খালা খাবার ময়লা পেড় এবং তা (খেল (পেট অসুখ হয়  
• জামা কাপড় পিরÂার রাখা উিচত (কন?  
• (দখেত ভােলা লােগ, মন ভােলা থােক এবং িবিভ� (রাগ জীবাণ ু(থেক র}া পাওয়া যায়  
• দপুুের খাবার পর িক করেত হয়?  
• দপুুের খাবার পর একটু িব�াম িনেত হয়  
• রােত খাবার পর িক করেত হয়?  

• রােত খাবার পর িকছু}ন হাটাহাK করেত হয়। 

পৃিথবীর আZযH সমহূ 
• /াচীন যুেগর আ¬য= সমহূ িক িক? 

 

• /াচীন যুেগর আ¬য= সমহূ হেলাঃ  
• িমশেরর িপরািমড  
• অিলি�য়ার জিুপটােরর মিূত=   

ফুসফুস 

পাক[লী  

িকডিন 
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• বHািবলেনর শনূH উদHান (ইরাক)  
• (রাডস ¦ীেপর এেপােলা মিূত=   
• ডায়না (দবীর মিtর  
• (হিল সমািধ মিtর  
• আেলকজািpয়ার বািতঘর  

 

• মধHযুেগর আ¬য= সমহূ িক িক?  
 

• মধHযুেগর আ¬য= সমহূ হেলাঃ 
• আyার তাজমহল (ভারত)  
• (রামা� (রাম  
• ইংলHাে\র (wানেহ  (ইংলHা\)  
• আেলকজািpয়ার ভূগভ= ^ সমািধ  
• চীেনর /াচীর (চীন)  
• নানিকেনর িচনামাKর িমনার  
• (স� (সািফয়ার মসিজদ  

 

• আধুিনক যুেগর আ¬য= সমহূ িক িক?? 
 

• (বতার ও (টিলিভশন 
• উেড়াজাহাজ 
• (রিডয়াম 
• (রাবট  
• কি�উটার (মিশন  
• হাইে�ােজন (বামা ও আ�ঃমহােদশীয় (}পণা§  
• (মাবাইল (ফান 

পৃিথবী ও িব\জগৎ 
• িবoজগৎ িক?  

• মহাকােশ অসংখH (জHািতেÂর িনেয় (য জগৎ তােক িবoজগৎ বেল।  
• পৃিথবীর আকার (কমন?  
• পৃিথবীর আকার (গালাকার, তেব উiর-দি}েণ কমলােলবরু মতসামানH চাপা  
• পৃিথবীর বয়স কত? 
• ৪৬০ (কাK বছর  
• সূয= িক?  
• সূয= পৃিথবীর একK িবশাল ন}�  
• আমরা (কান yেহ বাস কির?  
• আমরা পৃিথবী নামক yেহ বাস কির  
• পৃিথবীর সবেচেয় কাছাকািছ (কান yহ?  
• মVল yহ  
• পৃিথবীেত মহােদশ কয়K ও িক িক?  
• সাতK মহােদশঃ  
• এিশয়া, ইউেরাপ, আিÆকা, অেÇিলয়া, উiর আেমিরকা, দি}ণ আেমিরকা ও এ�াক= Kকা মহােদশ  

পৃিথবী 

Pসৗরজগত 

নেভাযান 
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• চাঁদ িক? 
• চাঁদ পৃিথবীর একK উপyহ  
• পৃিথবীর (চেয় চাঁদ কত �ন (ছাট?  
• চাঁদ, পৃিথবীর 50 ভােগর এক ভােগর সমান 
• পৃিথবীর সবেচেয় সবেচেয় িনকটতম yহ (কানK? 
• মVল yহ 
• পৃিথবীর (চেয় সূয= কত �ন বড়?  
• /ায় 13 ল} �ণ বড়  
• পৃিথবী (থেক সূেয=র দরূÈ কত?  
• 9 (কাK 30 ল} মাইল 14 (কাK 88 ল} িকেলািমটার 
• পৃিথবীর ^লভাগ ও জলভােগর পিরমাণ (কমন?  
• পৃিথবীর িতন ভাগ পািন আর এক ভাগ ^ল  
• পৃিথবীেত মহাসাগর কয়K ও িক িক?  
• পাঁচK মহাসাগরঃ  
• /শা� মহাসাগর  
• আটলাি�ক মহাসাগর 
• ভারত মহাসাগর  
• আক= Kক মহাসাগর  
• এ�াক= Kকা মহাসাগর  
• (সৗরজগৎ কােক বেল?  

• পৃিথবীেক িঘের (যসব yহ উপyহ ন}�পু  ঘুের (বড়ায় এেদর সমি�েক (সৗরজগৎ বেল।  
• (সৗরজগেতর yহ কয়K ও িক িক?  
• (সৗরজগেত ১১K yহ রেয়েছঃ  

• যথাঃ বধু, �Ã, পৃিথবী, মVল, বহৃ¥িত, শিন, ইউেরনাস, (নপচুন, Éেটা, ভÊান ও এ�।  
• আকাশ িক?  

• পৃিথবীর বাইেরর শনূH^ান হেলা আকাশ।  
• মহাকাশ িক?  

• নীল আকােশর পরবত� শনূHতােক বলা হয় মহাকাশ।  
• yহ িক?  

• সূেয=র চারিদেক িনিদ=� ক}পেথ (যসব (জHািতÂ ঘুরেত থােক তােদরেক yহ বেল।  
• উপyহ িক?  

• yেহর চািরিদেক যারা িনিদ=� ক}পেথ ঘুরেত থােক তােদরেক উপyহ বেল।  
• পৃিথবীর উপyহ কয়K ও িক িক?  

• পৃিথবীর উপyহ একK, উপyহK হেলা চাঁদ।  
• (কান িদনK সবেচেয় বড় এবং (কান িদনK সবেচেয় (ছাট?  
• এsেশ জনু সবেচেয় বড় িদন এবং বাইেশ িডেসZর সবেচেয় (ছাট িদন  
• (কান তািরেখ পৃিথবীর িদন রাত সমান থােক?  
• 21 (শ মাচ=  ও 23 (সে�Zর 

Pখলাধুলা 
• হাডুডু (খলার জ® ^ান (কান (দশ?  
• বাংলােদশ  

পৃিথবীর বFবে`দ 

রাগিব Pখলা 
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• বত= মােন আমােদর (দেশ সবেচেয় জনি/য় (খলা িক?  
• ফুটবল ও িÃেকট  
• িÃেকট (খলার জ® (কান (দেশ?  
• ইংলHাে\  
• /থম িবoকাপ িÃেকট �n হয় কত সােল?  
• ১৯৭৫ সােল 
• আ�জ= ািতক িÃেকট সং^ার নাম িক?  
• আই িস িস 
• িÃেকট (খলায় /িত দেল কতজন (খেলায়াড় থােক?  
• 11 জন  
• দাবা (খলার জ® (কান (দেশ? 
• ভারেত  
• ফুটবেলর জ®^ান (কান (দশ?  
• চীন  
• ফুটবেলর জাদকুর (ক (পেল (�ািজল)ও মHারােডানা (আেজ= ি�না)  
• ফুটবল (খলায় /িত দেল কতজন (খেলায়াড় থােক?  
• 11 জন  
• /থম িবoকাপ ফুটবল �n হয় কত সােল?  
• ১৯২৯ সােল 
• আ�জ= ািতক ফুটবল সং^ার নাম িক?  
• িফফা 
• বত= মান িবoকােপর নাম িক?  
• িফফা িবoকাপ 
• িফফা িবoকােপর jদঘ=H কত? 
• 6 িমটার 
• িফফা িবoকাপ কতটুs Sণ= িদেয় jতির?  
• 6 (কিজ  
• 19 তম িবoকাপ ফুটবেল চHাি�য়ন হয় (কান (দশ?  
• (¥ন  
• পাঁচK (দিশ (খলার নাম বল 
• হাডুডু (খলা, (নৗকা বাইচ, (গা�াছুট, দািড়য়াবাWা  
• িবেদিশ (খলার নাম িক?  
• ফুটবল, িÃেকট, হিক বHাডিমনটন 
• িবেoর শীতলতম ^ান (কানK? 
• ভারখয়ান� (রািশয়া)  
• িবেoর সবেচেয় জনব¡ল নগরীর নাম িক?  
• (টািকও, জাপান 
• (মেয়রা (খেল এমন পাঁচK (খলার নাম বল 
• কানামািছ, (গা�াছুট, বHাডিম�ন, (টিনস, লডুু 

 

পৃিথবীর িবিভa Pদশ রাজধানী Pলাক সংখFা ও মbুার নাম 
 

ফুটবল 
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িবিবধ 
• উেড়াজাহাজ (ক আিবÂার কেরন?  
• যুYরােAর রাইট Íাতৃ¦য়, 1903 সােল  
• (টিলেফান (ক আিবÂার কেরন?  
• যুYরােAর yাহামেবল, 1876 সােল  
• (টিলিভশন (ক আিব�ার কেরন?  
• �টলHা\ 1926 সােল  
• (মাটর সাইেকল (ক আিবÂার কেরন?  
• জাম=ািনর গটিলেয়ব িডমলার, 1885 সােল 
• কি�উটার (ক আিবÂার কেরন?  
• ইংলHাে\র চাল=স বHােবজ, 1846 সােল 
• (রিডও (ক আিবÂার কেরন?  
• মারকনী, 1896 সােল 
• কHােমরা (ক আিবÂার কেরন 
• যুYরােAর ওয়াটারমHান, 1888 সােল  
• থােম=ািমটার (ক আিব�ার কেরন?  
• জাম=ািনর ফােরনহাইট, 1714 সােল  
• চাঁেদ /থম (ক অবতরণ কেরন?  
• নীল আম=Çং  
• (কান নদীেত মাছ (নই?  
• জড= ান নদীেত  
• (কান (দেশ সাপ (নই?  
• আইসলHা\ ও হাওয়াই ¦ীেপ  
• (রাবট িক?  
• ইেলক¯িন� মিRÂ  
• সবেচেয় বড় ঘিড় (কাথায়?  
• ল\েন, ইংলHা\  
• পৃিথবীর শীতলতম ^ােনর নাম িক?  
• রািশয়া, ভারখয়ান�  
• িবেoর সবেচেয় জনব¡ল শহর (কানK?  
• (টািকও, জাপান  
• সাক= ভুY (দশ কয়K ও িক িক?  
• আট Kঃ বাংলােদশ, ভারত, পািকRান, �লºা, (নপাল, ভুটান, মাল¦ীপ ও আফগািন^ান  
• ভূিমক� মাপার যে2র নাম িক?  
• শরীেরর তাপমা�া মাপার যে2র নাম িক? 
• থােম=ািমটার 
• পািন কত িডিy তাপমা�ায় ফুেট?  
• 100 িডyী (সলিসয়াস তাপমা�ায়  
• ক�াস িক?  
• বায়ুর চাপ মাপার যে2র নাম িক? 
• বHরিমটার  
• দরূবী}ণ য2 িক?  
• ব¡ দেূরর িজিনস ¥� ভােব (দখার জনH 

উেড়াজাহাজ 
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• িশ� িদবস কেব?  
• 27 এি/ল  
• জািতসংঘ িদবস কেব?  
• 24 অে[াবর 
• টাইফুন বা হািরেকন িক?  
• ভয়ºর ঘূিণ=ঝড়  
• পৃিথবীর }ুEতম (দশ (কানK?  
• ভHাKকান িসK  
• জািতসংেঘর সদসH রাA কতK?  
• 189 K  
• পৃিথবীর সব=ােপ}া (বিশ বিৃ�পাত হয় (কাথায়?  

• ভারেতর আসাম /েদেশর (চরাপুি েত। 
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ছড়া 
---- 

আতা গােছ (তাতা পািখ 

ডািলম গােছ (মৗ। 

এত ডািক তব ুকথা 

কও না (কন বউ। 

------------- 

(খাকন (খাকন ময়না 

পিরেয় (দব গয়না 

(খাকন যােব o�র বািড়  

আর (য (দির সয়না।। 

------------------ 

(খাকা ঘুমােলা পাড়া জড়ুােলা  

বগ� এেলা (দেশ  

বলুবিুলেত ধান (খেয়েছ  

খাজনা (দেবা িকেস  

ধান ফুরােলা পান ফুরােলা  

খাজনার উপায় কী  

আর কটা িদন সবরু কর  

রসুন বেুনিছ।। 

---------------- 

(খাকা যােব মাছ ধরেত  

}ীর নদীর Îেল  

িছপ িনেয় (গল (কালা বHােঙ  

মাছ িনেয় (গল িচেল।। 

আয়ের আয় Kেয়  

নােয় ভরা িদেয়  

না িনেয় (গল (বায়াল মােছ  

তাই না (দেখ (ভাদড় নােচ  

ওের (ভাদড় িফের চা  

(খাকার নাচন (দেখ যা।। 

----------------- 

(গাল কেরানা (গাল কেরানা  

(ছাটন ঘুমায় খােট  

এই ঘুমেক িকনেত হেলা  

নবাব বািড়র হােট  

(সানা নয় ¹পা নয়  

িদলাম মিতর মালা  

তাইেতা (ছাটন ঘুিমেয় আেছ  

ঘর কের উজালা।। 

----------------- 

(ভার হেলা (দার (খােলা  

খুsমিণ ওেঠা (র  

ওই ডােক জুঁ ই শােখ  

ফুলখুিক (ছাটের  

খুিল হাল তুিল পাল  

ঐ তরী চলল  

এইবার এইবার  

খুs (চাখ খুলেলা 

আলেস নয় (স  

ওেঠ (রাজ সকােল  

(রাজ তাই চাঁদা ভাই  

Kপ (দয় কপােল।। 

-------------- 

ওয়ান (গল মাছ ধরেত  

টু (গল তার সােথ  

িÐ বেস (নৗকা চালায়  

jবঠা িনেয় হােত  

(ফার পড়েলা গাছ (থেক  

ফাইভ বেস কাঁেদ  

িস� বেস রেকট চালায়  

পূিণ=মার ওই চাঁেদ  

(সেভন জেল সাঁতার কােট  

এইট কােট ধান  

নাইন বেস তবলা বাজায়  
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(¯ন ধেরেছ গান।। 

------------- 

বাক বাsম পায়রা  

মাথায় িদেয় টায়রা  

বউ সাজেব কালিক  

চড়েব (সানার পালিক।। 

--------------- 

হাি|মাKম Kম  

তারা মােঠ পােড় িডম  

তােদর খাড়া দেুটা িশং  

তারা হাি|মাKম Kম।। 

-------------- 

আয় আয় চাঁদ মামা  

Kপ িদেয় যা  

চাঁেদর কপােল চাঁদ  

Kপ িদেয় যা  

ধান ভানেল sেড়া (দব  

মাছ কাটেল মেুড়া (দব  

কাল গাইেয়র দধু (দব  

দধু খাবার বাK (দব  

চাঁেদর কপােল চাঁদ  

Kপ িদেয় যা।। 

----------- 

(খাকন (খাকন ডাক পািড়  

(খাকন (মােদর কার বািড়  

আয়ের (খাকন ঘের আয়  

দধু মাখা ভাত কােক খায়।। 

------------------- 

আম পাতা (জাড়া (জাড়া  

মারেবা চাবকু চড়েবা (ঘাড়া  

ওের ববু ুসের দাঁড়া  

আসেছ আমার পাগলা (ঘাড়া  

পাগলা (ঘাড়া (খেপেছ  

চাবকু ছুেড় (মেরেছ।। 

-------------- 

(নাটন (নাটন পায়রা �েলা  

(ঝাটন (বেঁধেছ  

ওপােরেত (ছেলেমেয়  

নাইেত (নেমেছ  

দইু ধাের দইু nই কাতলা  

(ভেস উেঠেছ  

(ক (দেখেছ (ক (দেখেছ  

দাদা (দেখেছ  

দাদার হােত কলম িছল  

ছুেড় (মেরেছ  

উফ বÑ (লেগেছ।। 

------------ 

িসংহ মামা িসংহ মামা  

করছ তুিম িক  

এই (দখনা (কমন (তামার  

ছিব এঁেকিছ  

-------- 

এক দইু িতন  

মােয়র সােথ ইঁদরু ছানা নাচেছ তা িধন িধন  

চার পাঁচ ছয় 

িবড়াল এেলা সবাই (পেয় ভীষণ ভয়  

সাত আট নয়  

একK ছানা আটেক (গেছ িক হয় িক (য হয়  

এেক শনূH দশ  

ইদরুছানা পািলেয় (গেছ িবড়ােলর আফেসাস 

--------------------------- 

ওই (দখা যায় তাল গাছ ঐ আমােদর গাঁ  

ওই খােনেত বাস কের কানা বগীর ছা  

ও বিগ তুই খাস িক  

পানতা ভাত চাস িক  

পা�া আিম খাইনা  

পুKঁ মাছ পাই না  

একটা যিদ পাই  

অমিন ধের গাপুস �পুস খাই 

----------------- 
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জাম জামnল কদেবল  

আতা কাঁঠাল নারেকল  

তাল তরমজু আমড়া  

কামরাVা  (বল (পয়ারা  

(পেঁপ ডািলম জলপাই  

বরই িদলাম আর িক চাই।। 

------------------ 

নখ কাK  

চুল ছাK  

থাকেবা (মারা পিরপাK  

ভােলা কের দাঁত মািজ  

জামাকাপড় পের সািজ  

হাত ধুেয় খাবার খাই  

জতুা পেড় �ুেল যাই।। 

-------------- 

লাল শাক কচু শাক  

ফুলকিপ খাই  

বড় মজা পাই  

িমি� sমড়া খাই  

আেরা খাই শসা  

টুকটুেক লাল গাজর  

(খেত ভাির মজা  

করলা (তেতা লােগ  

তব ু(খেত হয়  

টেমেটার কত �ণ  

জােনা িন¬য়ই।। 

------------ 

কমলা ফুিল কমলা ফুিল কমলা  

(লবরু ফুল  

কমলাফুিলর িবেয় হেব  

কােনর দলু  

কমলাফুিলর িবেয় (দখেত যােব  

ফলার খােব  

চtনা আর Kেয়।। 

----------- 

চড়ুই ডােক িকিচর িমিচর হলেদ পািখর িবেয়  

(শয়াল মামা বর (সেজেছ  

(টাপর মাথায় িদেয়  

ময়না বেল গয়না কই  

শািলক বেল আয়না কই  

(পচঁা বেল থাম এবার  

গান (শানােব Kেয়।। 

----------------------------- 

গান 
ঝড় এেলা এেলা ঝড়  

আম পড় আম পড়  

কাঁচা আম পাকা আম  

টক টক িমি�  

এই যা এেলা বিুঝ বিৃ� 

----------------------------- 

মাথা কাধ হাটু পােয়র পাতা  

হাটু পােয়র পাতা  

দইুবার (চাখ আর কান আর  

মখু আর নাক  

মাথা কাধ হাটু পােয়র পাতা  

হাটু পােয়র পাতা  

(চাখ আর কান আর  

মখু আর নাক 

------------------------------------- 

লাল ঝুK কাকাতুয়া ধেরেছ (স বায়না  

চাই তার লাল িফেত  

িচnিন আর আয়না  

(জদ বেড়া লাল (পেড় Kয়া রং শািড় চাই  

মনভরা রাগ িনেয় হেলা মখু ভারী তাই  

বাটা ভরা পান (দব  

মান (কন যায়না  

লাল ঝুK কাকাতুয়া ধেরেছ (য বায়না 

---------------------- 

এমন মজা হয় না  

গােয় (সানার গয়না  
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ববুমুিনর িবেয় হেব বাজেব কত বাজনা  

আজেক ববুরু মেুখ হািস  

কালেক ববুরু িবেয়  

বর আসেব পালিক চেড়  

বsল তলা িদেয়  

বর আসেত (দেবা না  

ববুরু কােছ (নব না  

ও ববু ু(তার বরেক বিলস  

আনেব আমার খাজনা  

এমন মজা হয় না  

গােয় (সানার গয়না 

------------------------ 

আমােদর (দশটা SÒপুরী  

সাথী (মােদর ফুলপরী  

লাল পরী নীল পরী  

নীল পরী লাল পরী  

সবার সােথ ভাব কির  

সবার সােথ ভাব কির  

আমােদর (দশটা SÒপুরী  

এখােন িমথHা কথা (কউ বেল না  

এখােন অসৎ পেথ (কউ চেলনা  

(নই (কান িমথHা অপমান  

(ছাট বড় সবাই সমান  

ভােলাবাসা িদেয় জীবন গিড় জীবন  

গিড় আমােদর (দশটা SÒপুরী 

----------------------- 

আমরা সবাই রাজা 

আমরা সবাই রাজা আমােদর এই রাজার রাজেÈ 
নইেল (মােদর রাজার সেন িমলব কী শেত=   

আমরা সবাই রাজা 

আমরা যা খুিশ তাই কির তব ুতাঁর খুিশেতই চির 

----------------------- 

আমরা করব জয় আমরা করব জয়  

আমরা করব জয় একিদন  

ওেহা বেুকর গভীের আমরা (জেনিছ  

আমরা করব জয় একিদন  

আমােদর (নই (কান ভয়  

আমােদর (নই (কান ভয়  

আমােদর (নই (কান ভয় আজেক  

ওেহা বেুকর গভীের আমরা (জেনিছ  

আমরা করব জয় একিদন  

আমরা নই একা আমরা নই একা  

আমরা নই একা আজেক  

ওেহা বেুকর গভীের আমরা (জেনিছ  

আমরা করব জয় একিদন 

----------------------- 

(দাল (দাল (দালিন  

রাVা মাথায় িচnিন  

এেন (দেবা হাট (থেক মান তুিম কেরা না  

নতুন নতুন (খাঁপাK  

তুেল এেন (দাপাK  

রাVা িফতায় (বেধ (দব  

মান তুিম কেরানা  

(চেয় (দেখা ডািলম ফুেলর  

ঐ জেমেছ (মৗ বউ  

কথা কও ডাকেছ পািখ  

কয় না কথা বউ  

ঝুমঝুম পােয়র গয়না  

(সানার গাঁেয়র  

আেরা (দেবা নােকর (নালক  

মান তুিম কেরা না 

--------------------- 

একিদন ছুK হেব  

অেনক দেূর যােবা  

নীল আকােশ সবজু ঘােস  

খুিশেত হারােবা  

(যখােন থাকেব না (কান শাসন  

থাকেব না িনয়েমর (কান বাঁধন  

ও ও ও পািখ হেয় উড়েবা  

ফুল হেয় ফুটেবা  

পাতায় পাতায় িশিশর হেয়  
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একিদন ছুK হেব…. 

--------------------- 

(মেঘর (কােল (রাদ (হেসেছ  

বাদল (গেছ টুK  

আজ আমােদর ছুK ও ভাই  

আজ আমােদর ছুK  

িক কির আজ (ভেব না পাই  

পথ হািরেয় (কান বেন যাই  

(কান মােঠ (য ছুেট (বড়াই  

সকল (ছেল জKু  

আজ আমােদর ছুK ও ভাই  

আজ আমােদর ছুK।। 

 


