
     তৃতীয় ��িণ  
   ইিতহাস, ভূেগাল, িব�ান 

 
   ইিতহাস 

 �গাচারণ (পৃ�া ৩২-৩৫) 
 
দ ুএক কথায়/সংে�েপ/পূণ� বােক� উ�র দাও:  
 
�: �হাবাসী মানষু �কা� �কা� প�েক �পাষ মািনেয় িছল? 
�: �গাচারণ কােক বেল? 
উ: পৃ�া ৩৪ 
 
�: প�পালন �শখার পর �হাবাসী মানষু �কন আর �ায়ীভােব বসবাস 
করেত পারল না? 
উ: �ছাট �ছাট প�…….. �ায়ীভােব থাকেত পারল না। 
 
�: পািলত প�েদর সােথ সােথ মানষু আর িক িক এক �ান �থেক অন�� 
িনেয় �যত? 
উ: প�েদর সােথ �হাবাসীেদর িশ�………... সব সর�াম। 
 
�: যাযাবর কােদর বেল? 
উ: যােদর �কােনা �ায়ী বসিত �নই,যারা দরকার মেতা এক জায়গা 
�থেক অন� জায়গায় ঘুের �বড়ায়, তােদর যাযাবর বেল। 
 
�: িকভােব �হাবাসী মানষু এক জায়গা �থেক অন� জায়গায় �যত? 
উ: িশ�েদর �কােল….. তািড়েয় িনেয় �যেত হেতা। 
 



�: মানষু এক �ান �থেক অন�� যাওয়ার জন� িকভােব প�েদর কােজ 
লাগােলা? 
উ: িশ�, বয়� মানষুেদর…. আর এক জায়গায় পা�েয়িছল। 
 
�: মানষু তার �কান অিভ�তােক কােজ লািগেয় �থম গািড় �তির 
কেরিছল? 
উ: মানষু �দেখিছল, কােঠর বড় বড় �ঁিড় �ক…. মানষু টানা �থম 
গািড়। 
 
�: প�েত টানা গািড় মানেুষর িক সুিবধা কেরিছল? 
উ: প� টানা গািড়েত মানেুষর পির�ম……. �ত �পৗঁেছ �গল। 
 
�: �কা� অিভ�তা �থেক মানষু �ভলা বািনেয়িছল? 
উ: মানষু �দেখিছল জেল কাঠ ভাসেত…... �ভলা। 
 
শনূ��ান পূরণ কেরা: 
১. আেগ মানষু এক জায়গা �থেক অন� জায়গায় �যত….. িশকােরর 
�খাঁেজ। পের মানষুেক ঘুের �বড়ােত হেলা……প�েদর…... �খাঁেজ। 
 
২. মানষু তােদর…..,বিু� িদেয় বানােলা গািড়। 
উ�র :  
১. প�, পািলত, খাবােরর। 
২. িচ�া। 
[বই িরিডং পড়েত হেব।] 
[�� ও উ�র পড়েত হেব।] 
 

 



           ভূেগাল- িব�ান 
           খাদ� (পৃ�া ৩২-৭৬) 

 
�: �াদ কয় �কার ও কী কী? 
উ: পৃ�া ৩৩ 
 
�: খাদ� কােক বেল? 
উ: জীবন ধারণ ও শরীর গঠেনর জন� যা �খেয় হজম করা যায় এবং 
শরীেরর পুি�সাধন, �য়পূরণ ও শি� পাওয়া যায়, তােকই খাদ� বেল। 
�যমন- ভাত, ��, ফল, মাছ,শাকসবিজ ইত�ািদ। 
 
�: খাদ� �হেণর �েয়াজনীয়তা কী? 
উ: আমরা সারািদন �য পির�ম কির তার ফেল আমােদর শি� �য় 
হয়। তাই আমরা শারীিরকভােব �া� ও মানিসক অবসাদ�� হেয় পিড়। 
শরীেরর ও মেনর এই �াি� দরূ করার জন� এবং শরীেরর �য়পূরণ 
করার জন� আমােদর খাদ� �হেণর �েয়াজন হয়। 
 
�: িজেভ জল আেস �কন? 
উ: আমােদর িজেভ আেছ অসংখ� �াদেকারক এবং িজেভর িনেচ আেছ 
লালা�ি�। আমােদর পছে�র খাবার �দখেল ঐ লালা�ি� উে�িজত হয় 
এবং লালা িনঃসরণ হয়,তাই আমােদর িজেভ জল আেস। 
 
 
�: অখাদ� ও �খাদ� কী? 
উ: ৩৬ 
 
�: পলতা কী? 
উ: পৃ�া ৪১ 



 
�: উি�� িবষ কী? 
উ: পৃ�া ৫৩ 
 
�: কেয়ক� �ািণজ ও উি�� খাবােরর নাম �লেখা। 
উ: িনজ �েচ�ায় 
 
�: আমদািন বলেত কী �বােঝা? 
আমােদর �দেশর কেয়ক� আমদািনজাত  �েব�র নাম �লখ। 
উ: �য বািণিজ�ক �ি�য়ার মাধ�েম িবেদশজাত �ব� আমােদর �দেশ 
িনেয় আসা হয় তােক আমদািন বেল। �যমন- আল,ুআনারস,তুেলা 
�ভৃিত। 
 
�: র�ািন বলেত কী �বােঝা? 
আমােদর �দেশ কেয়ক� র�ািনজাত �েব�র নাম �লখ। 
উ: �য বািণিজ�ক �ি�য়ার মাধ�েম আমােদর �দেশ উৎপ� সাম�ী 
িবেদেশর বাজাের িব�েয়র জন� পাঠােনা হয়,তােক র�ািন বেল। �যমন- 
আম, চা ইত�ািদ। 
 
[এছাড়া পুেরা অধ�ায়� ��-উ�র সহ ভােলা কের পড়েব।] 
 
 
 
  


