
 

 



 

                                                RECITATION COMPETITION 2022 

                        GROUP: A (NURSERY TO CLASS II) 

 

 

   



   

      GROUP: B (CLASS: III – V) 

                             আমি হব সকাল ববলার পামি 

                                       কাজী নজরুল ইসলাি 
 

 

      আমি হব সকাল ববলার পামি                   বলব আমি- ‘আলসস বিস়ে        

                 সবার আসে কুসুি বাসে                                     ঘুমিস়ে তুমি থাসকা, 

                 উঠব আমি ডামক।                                                  হ়েমন স কাল, তাই বসল মক 

                               সকাল হসব নাসকা’? 
                                                             

                সুমযি িািা জাোর আসে               আিরা যমি না জামে িা 

                উঠব আমি বজসে,                         বকিসন সকাল হসব? 

                ‘হ়েমন সকাল, ঘুসিাও এিন ,               বতািার বেসল উঠসল বো িা 

         িা বলসবন বরসে।                             রাত বপাহাসব তসব।          
                         
                         
                                                             

                                                                                   



                                                                    
                                 GROUP : C ( CLASS VI – VIII ) 

                                               িা - কাজী নজরুল ইসলাি  

                   বযিাসনসত বিমি যাহা 

                   িা-এর িতন আহা 

                  একটি কথা়ে এত সুধা বিশা নাই, 

                   িাস়ের িতন এত 

                   আির বসাহাে বস বতা 

                   আর বকানিাসন বকহ পাইসব ভাই। 

                    বহমরসল িাস়ের িুি, 

                    িসূর যা়ে সব িিু, 

                    িাস়ের বকাসলসত শুস়ে জুডা়ে পরান, 

                    িাস়ের মশতল বকাসল 

                    সকল যাতনা বভাসল 

                    কত না বসাহাসে িাতা বকুটি ভরান। 

                                             যিন জন্ম মনন ু

                                             কত অসহা়ে মেন ু

   কাাঁিা োডা নামহ জামনতাি বকান মকেু, 

                                                ওঠা বসা িসূর থাক- 

                                                        িুসি নামহ মেল নাক,  

 চাহমন মিমরত শুধ ুিা-র মপমে মপেু। 



                              

                                                     GROUP : D ( CLASS IX – XII ) 

                                        এক োাঁস়ে ,  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 

  

                    আিরা িজুন একটি োাঁস়ে থামক                                      িইুটি পাডা়ে বসডাই কাোকামে, 

                    বসই আিাসির একটিিাত্র সুি,                                       িাসে শুধ ুএকটি িাসঠর িাাঁক--                                              

                    তাসির োসে ো়ে বয বিাস়েল পামি                             তাসির বসনর অসনক িধুিামে 

                    তাহার োসন আিার নাসচ বুক।                                        বিাসির বসন বাাঁসধ িধুর চাক। 

                তাহার িটুি পালন-করা বভডা 

                    চসর ববডা়ে বিাসির বিিূসল,                                              তাসির ঘাসি পূজার জবািালা 

                যমি ভাসে আিার বিসতর ববডা                                           বভসস আসস বিাসির বাাঁধা ঘাসি 

                    বকাসলর 'পসর মনই তাহাসর তুসল।                                     তাসির পাডার কুসুি-িুসলর ডালা 

                                                                                       ববচসত আসস বিাসির পাডার হাসি। 

               আিাসির এই গ্রাসির নািটি িঞ্জনা, 

               আিাসির এই নিীর নাি অঞ্জনা,                                                 

              আিার নাি বতা জাসন োাঁস়ের পাাঁচ জসন--                     আিাসির এই গ্রাসির নািটি িঞ্জনা, 

               আিাসির বসই তাহার নািটি রঞ্জনা।                                আিাসির এই নিীর নাি অঞ্জনা, 

                                                                       আিার নাি বতা জাসন োাঁস়ের পাাঁচ জসন-- 

                                                                            আিাসির বসই তাহার নািটি রঞ্জনা।        



                          

                     

                                                                       

                                     

                   আিাসির এই গ্রাসির েমল-'পসর         

                    আসির ববাসল ভসর আসির বন,      

                    তাসির বিসত যিন মতমস ধসর     
         

                    বিাসির বিসত তিন বিাসি শণ।           

                    তাসির োসি যিন ওসঠ তারা     

                    আিার োসি িমিন হাও়ো বোসি।                         

                    তাসির বসন েসর শ্রাবণধারা,                                                                             

                    আিার বসন কিি িুসি ওসঠ। 
                                                     

                   আিাসির এই গ্রাসির নািটি িঞ্জনা, 

                  আিাসির এই নিীর নািটি অঞ্জনা, 

                   আিার নাি বতা জাসন োাঁস়ের পাাঁচ জসন-- 

                   আিাসির বসই তাহার নািটি রঞ্জনা। 

  



 

  INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS: 

 

• DRAWING-  

SHEETS WILL BE PROVIDED BY SAMITI. THE PARTICIPANTS ARE SUPPOSED TO CARRY 

THEIR OWN STATIONARY.  

• ALPANA-  

THIS COMPETITION IS ONLY FOR 15 ABOVE. MATERIAL WOULD BE PROVIDED BY SAMITI.  

• FANCY DRESS-  

DURATION IS 1 MINUTE FOR EACH PARTICIPANT.  

• RECITATION-  

      POEM WILL BE GIVEN ON THE SPOT FOR ‘OPEN TO ALL’ CATEGORY.  

• MUSICAL CHAIRS-  

THERE ARE TWO CATEGORIES FOR MALE AND FEMALE PARTICIPANTS. THIS EVENT IS 

ONLY FOR 18 ABOVE.  

• COUPLE GAME-  

THIS EVENT IS ONLY FOR MARRIED COUPLES.  


