
Class – 1 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – আমাদের জাতীয় পতাকা and  

সপ্তাদের সাত দেদের োম 

 

আমাদের জাতীয় পতাকাাঃ- 

আমাদের দেদের নাম ভারত। আমাদের দেদের জাতীয় পতাকায় ততনটি রঙ আদে। জাতীয় 

পতাকার উপদরর অংদের রঙ দেরুয়া, মাঝখাদনর অংদের রঙ সাো এবং নীদের অংদের 

রঙ োঢ় সবুজ। জাতীয় পতাকার মাঝখাদনর সাো রদঙর মদযে একটি োঢ় নীল রদঙর েক্র 

আদে। এই েক্রটিদক অদোক েক্র বলা হয়।  

আমাদের দেদের জাতীয় পতাকার ততনটি রদঙর ততনটি তবদেষত্ব আদে। দেরুয়া রঙ – সাহস 

ও তোদের প্রতীক, সাো রঙ – সতে ও োতির প্রতীক এবং সবুজ রঙ – বীরত্ব ও তবশ্বাদসর 

প্রতীক। জাতীয় পতাকার মাদঝর োঢ় নীল রদঙর অদোক েক্রটি যম ম েক্র নাদম পতরতেত। 

আমাদের দেদের দে দকাদনা জাতীয় তেদন জাতীয় পতাকা দতালা হয়, দেমন – স্বাযীনতা 

তেবস, প্রজাতন্ত্র তেবস। 

 

********** 

 

Work Sheet 

 

1. এক কথায় উত্তর োওাঃ- 

 

I) আমাদের দেদের নাম কী? 

Ans: -        

 

II) আমাদের দেদের জাতীয় পতাকায় কয়টি রঙ আদে? 

Ans: -        

 

 



III) আমাদের দেদের জাতীয় পতাকার মাদঝর রঙটি কী? 

Ans: -         

 

IV) অদোক েক্রটি জাতীয় পতাকার দকাথায় থাদক? 

Ans: -        

 

V) অদোক েক্রটির রঙ কী? 

Ans: -        

 

VI) আমাদের দেদে জাতীয় পতাকা দকান তেন দতালা হয়? 

Ans: -        

 

VII) আমাদের দেদের জাতীয় পতাকার ততনটি রঙ কী কী? 

Ans: -        

 

VIII) অদোক েক্র কী নাদম পতরতেত? 

Ans: -        

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 



সপ্তাদের সাত দেদের োমাঃ- 

আজ আমরা তেখব সপ্তাদহর সাতটি তেদনর বা সাতটি বাদরর নাম। 

একটি সপ্তাদহ সাতটি তেন হয়। 

 

সপ্তাদহর প্রথম তেন রতববার। 

সপ্তাদহর তিতীয় তেন দসামবার। 

সপ্তাদহর তৃতীয় তেন মঙ্গলবার। 

সপ্তাদহর েতুথ ম তেন বুযবার। 

সপ্তাদহর পঞ্চম তেন বহৃস্পততবার। 

সপ্তাদহর ষষ্ঠ তেন শুক্রবার। 

সপ্তাদহর সপ্তম তেন েতনবার। 

 

সপ্তাদহর প্রথম তেন রতববারদক আমরা েুটির তেন তহসাদব পালন কতর। 

 

********** 

 

Work Sheet 

 

1. একটি সপ্তাদহ কয়টি তেন হয়? 

Ans: -  

 

2. সপ্তাদহর দকান তেন বা বারদক আমরা েুটির তেন তহসাদব পালন কতর? 

Ans: -  

 

3. দকান তেনটি সপ্তাদহর দেষ তেন? 

Ans: -  

 



4. সপ্তাদহর সাতটি তেদনর নাম দলদখাোঃ- 

Ans: -  

 

 

 

********** 


