
 

 

Revision Work  

বিষয়ঃ িাাংলা  

পাঠ থেকে থেকে বেই 

 

১। বেকের প্রশ্নগুকলার উত্তর দাওঃ  

ক) ঐশি আর ওমর কী বারর বাগারে কাজ করর? 

খ) বাগারে কী কী গাছ লাগারো হরেরছ ? 

গ) দাশদমা খুশি হরেরছে ককে ? 

ঘ) তুশম কতামার বাগারে কী কী গাছ লাগারব ? 

উত্তরঃ 

ে) ঐশি আর ওমর শুক্রবারর বাগারে কাজ করর।  

খ) িাগাকের এে পাকে ফুল গাছ ও আকরে পাকে োো রেম সিবে লাগাকো 
হকয়কছ।  

গ) ঐশি আর ওমর এর বাগাে থেকখ োবেমা খুি খুবে হকয়কছে।  

ঘ) আবম আমার িাগাকে োো রেম ফুল,ফল ও সিবে গাছ লাগাকিা।  

 

২) যুক্তবর্ণগুরলা কেরে শলখ ও দুশি করর িব্দ শলখঃ  

প্র, ক্র, ন্দ, প্ত 



 

 

উত্তরঃ 

প্র = প + র ফলা – প্রথম, প্রশতশদে  

ক্র = ক + র ফলা – শুক্রবার, আক্রমর্  

ন্দ = ে + দ – সুন্দর, আেন্দ  

প্ত = প+ ত – সপ্তাহ, সমাপ্ত  

 

৩) শেরের বাোেগুরলা শুদ্ধ করর শলখঃ  

অলি, গবিব, কাঠুথি, সীত, োি, শুন্দর, সুক্রবার, শমশি, কুশুম, কসফাশল, সুযণ, কলাশে, 
কুশমঢ়, শকছুক্ষে।  

উত্তরঃ  

অলস, গশরব, কাঠুরর, িীত, োষ, সুন্দর, শুক্রবার, শমশি, কুসুম, কিফাশল, সূযণ, কলােী, 
কুশমর, শকছুক্ষর্।  

 

 

 



 

 

Revision Work 

বিষয়ঃ িাাংলা  

ছবির গল্পঃ সুন্দরিন 

১। বনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর বলখঃ  

ক) ম ৌয়াল কাচেরচক িচল?  

খ) সুন্দরিচন কী কী আচছ?  

গ) সুন্দরিচনর িাচের না  কী?  

ে) সুন্দরিচনর িানর হবরণচক কী মখচে মেয়?  

উত্তরঃ  

ক) যারা  ধুর োক কাচেন োচেরচক িলা হয় ম ৌয়াল।  

খ) সুন্দরিচন নানা রক  গাছ, নানা রচের পাবখ, নেীচে  াছ ও কুব র আচছ।  

গ) সুন্দরিচনর িাচের না  রচয়ল মিঙ্গল োইগার।  

ে) সুন্দরিচনর িানর হবরণচক গাচছর কবে পাো বছিঁচে মখচে মেয়। 

২।  ডান ঘরেে সারে বাম ঘরেে মমল কেঃ  

ক) সুন্দরিচন আচছ   ১) োচের ম ৌয়াল িচল।   
খ) সুন্দরিচনর িাচের না   ২) নানা রক   াছ।  
গ) নেীচে আচছ  ৩) হবরণচক সািধান কচর মেয়।   
ঘ) িানর িাে মেখচল  ৪) নানা রচের পাবখ।  
ঙ) যারা  ধুর োক কাচেন  ৫) রচয়ল মিঙ্গল োইগার। 
 



 

 

উত্তেঃ  

ক) সুন্দরিচন আচছ - নানা রচের পাবখ।  

খ) সুন্দরিচনর িাচের না  - রচয়ল মিঙ্গল োইগার। 

গ) নেীচে আচছ - নানা রক   াছ। 

ঘ) িানর িাে মেখচল - হবরণচক সািধান কচর মেয়।  

ঙ) যারা  ধুর োক কাচেন - োচের ম ৌয়াল িচল।   

 

 

 

 

 



 

 

Revision Work  

বিষয়ঃ িাাংলা  

শীতের সকাল  

১। বিতের শব্দগুতলার অর্থ বলখঃ  

ক) প াহাতিা   

খ) বিবি   

গ) িাশো  

উত্তরঃ  

ক) প াহাতিা – উপভ োগ করো    

খ) বিবি – মিঠো   

গ) িাশো  - সকোভের খোবোর, হোেকো খোবোর  

 

২। বিতের শব্দগুতলা বিতয় িাকয গঠি করঃ 

ক) প াহাতিা   

খ) বিবি   

গ) িাশো   

উত্তরঃ  

ক) প াহাতিা – দোদো প্রমিমদন সকোভে ররোদ রপোহোন।  



 

 

খ) বিবি – শীভির সকোভের ররোদ মিমি েোভগ। 

গ) িাশো  - িো সকোভে নোশিো বোনোন।  

  

 

৩। যুক্তির্থগুতলা পেতে বলখ ও িুবি কতর শব্দ বলখঃ  

ক) চ্ছ 

খ) ি  

গ) ণ্ড   

ঘ) ন্ন  

ে) গ্ল  

ে) িয  

উত্তরঃ  

ক) চ্ছ = চ + ছ – রপোহোভেন, গুে  

খ) ি = ষ + ট – মিমি, কি  

গ) ণ্ড = ণ + ড – ঠোণ্ডো, কোণ্ড  

ঘ) ন্ন = ন + ন – রোন্নো, কোন্নো  

ে) গ্ল = গ + ে – গ্লোস, গ্লোমন  

চ) িয = ন + য ফেো – জনয, অনয  



 

 

 

৪। ঘতরর পেেতরর শব্দগুতলা খাবল জায়গায় িবসতয় িাকয তেবর করঃ 

প াহাি   বিবি িাশো  
  

ক) শীতের সকাতল পরাি ................................... লাতগ। 

খ) অবেবর্ এতল ................................... পিি। 

গ) িািা প্রবেবিি সকাল পিলা পরাি ..................................।  

উত্তরঃ  

ক) মিমি, খ) নোশিো,  গ) প াহাি  

৫।  বিতের িাকযগুতলার সেয বির্যা বিিথয় করঃ  

ক) িািার হাতে িযাগাবজি।  

খ) শীতের পরাি বিবি হয়।  

গ) শীতে ঘতর পিশ ঠাণ্ডা লাতগ।  

ঘ) শবরফা িাতয়র জিয িাশো আিতলা।  

ে) ঠাণ্ডা রুবির িজাই আলািা।  

ে) শবরফা িািাতক ঔষতের পকৌিািা এতি বিল।  

ছ) শবরফা খুবশ হতয় িািাতক জবিতয় েরল। 

উত্তরঃ  



 

 

ক) মিথ্যো, খ) সিয, গ) সিয, ঘ) মিথ্যো, ঙ) মিথ্যো, চ) সিয, 

ছ) সিয  

 

৬।  ডাি ঘতরর সাতর্ িাি ঘতরর বিল করঃ  

ক) শীতের সকাতল ১) িলতলি গরি রুবির িজাই আলািা।   
খ) শবরফা গ্লাতস  ২) িািার জিয িাশো বিতয় যাও। 
গ) িািা িাশো পখতে পখতে িািা  ৩) পরাি প াহাতচ্ছি।  
ঘ) িা িলতলি ৪) পরাি বিবি লাতগ। 
ে) িািা শবরফার পক বিতয়  ৫)  াবি পেতল বিল। 
উত্তরঃ  

ক) শীতের সকাতল - পরাি বিবি লাতগ।  

খ) শবরফা গ্লাতস -  াবি পেতল বিল।  

গ) িািা িাশো পখতে পখতে িািা - িলতলি গরি রুবির িজাই আলািা।  

ঘ) িা িলতলি - িািার জিয িাশো বিতয় যাও।  

ে) িািা শবরফার পক বিতয় - পরাি প াহাতচ্ছি।  

 

৭। বিতের প্রশ্নগুতলার উত্তর িাওঃ  

ক) িািার হাতে কী বছল?  

খ) শবরফা কী  িবছল?  

গ) রান্নাঘর পর্তক কার ডাক এল?  



 

 

ঘ) শবরফা িািার জিয কী আিল?  

ে) শীতের সকাতলর পরাি পকিি হয়?  

উত্তরঃ  

ক) িািার হাতে খিতরর কাগজ বছল।  

খ) শবরফা িই  িবছল।  

গ) রান্নাঘর পর্তক িা এর ডাক এল।  

ঘ) শবরফা িািার জিয িাশো, খািার  াবি ও গািছা আিল।   

ে) শীতের সকাতলর পরাি বিবি হয়।  

 

৮। বিতের িািািগুতলা শুদ্ধ কতর বলখঃ   

ক) কাগঝ – কাগজ  

খ) বশে – শীে  

গ) বিিী – বিবি  

ঘ) ঠান্ডা – ঠাণ্ডা  

ে) িীঠা – বিঠা  

ে) িাসো – িাশো  

ছ) ওষে – ঔষে  

জ) পকািা – পকৌিা  



 

 

ঝ) গ্লাষ – গ্লাস  

ঞ) খুবস – খুবশ  

ি) জবরতয় – জবিতয়  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Revision Work  

বিষয়ঃ িাাংলা  

জলপবি ও কাঠুরি  

১। নিচের শব্দগুচ োর অর্থ ন খঃ  

ক) কোঠুচর  

খ) কুড়ো  

গ) স্রোত 

ঘ) দুুঃখ 

ঙ) নকছুক্ষণ 

ে) সততো 

ছ) স্ োভী 

উত্তিঃ  

ক) কোঠুচর – যে কাঠ কারে  

খ) কুড়ো  – কাঠ কাোি হাবিয়াি  

গ) স্রোত – জরলি ধািা  

ঘ) দুুঃখ – মরেি কষ্ট  

ঙ) নকছুক্ষণ – অল্প সময়  

ে) সততো – কারে ও কথায় সৎ থাকা  



 

 

ছ) স্ োভী – অরেক যলাভ োি  

 

২। নিচের শব্দগুচ ো নদচে িাকয গঠে কিঃ 

ক) কোঠুচর  

খ) কুড়ো  

গ) স্রোত 

ঘ) দুুঃখ 

ঙ) নকছুক্ষণ 

ে) সততো 

ছ) স্ োভী 

উত্তিঃ  

ক) কোঠুচর – কাঠুরি খুি গবিি বিল।  

খ) কুড়ো  – কাঠুরি কুড়াল বিরয় কাঠ কােবিল।  

গ) স্রোত – েিীরি অরেক যরাি বিল।  

ঘ) দুুঃখ – কুড়ালবে হাবিরয় কাঠুরি িুঃখ যপল।  

ঙ) নকছুক্ষণ – বকিুক্ষণ পি জলপবি উরঠ এল।  

ে) সততো – কাঠুরি িাি সিিাি জেয পুিস্কাি যপল।  

ছ) স্ োভী – যলাভী কাঠুরি িাি সি হািাল। 



 

 

 

  

৩। যুক্তবণথগুচ ো স্ভচঙ ন খ ও দুনি কচর শব্দ ন খুঃ   

ক) র = স + ি ফলা – যরাি, অজর   

খ) ক্ষ = ক + ষ – বকিুক্ষণ, বিক্ষা  

গ) ন্ধ = ে + ধ – িন্ধ, গন্ধ  

 

৪। ঘচরর স্ভতচরর শব্দগুচ ো খোন  জোেগোে বনসচে বোকয ততনর কিঃ 

সুচখ কুড়ো  স্ োভী দুুঃখ সততোর কোঠুচর হযোাঁ কোাঁদচত নকিচত স্রোত  
 

ক) স্ োকিো ........................................... স্েচে কোাঁদচত  োনগ । 

খ) ........................................... কোঠুচর নিচজর কুড়ো  নিচর স্ে িো। 

গ) িদীচত খুব........................................... নছ । 

ঘ) ...........................................কোঠ কোিচত বচি স্গ । 

ঙ) স্স ........................................... নদচে কোঠ কোিনছ । 

ে) কোঠুচর........................................... জিয েুরস্কোর স্েচেচছ। 

ছ) কোঠুচর উেহোর স্েচে........................................... নদি কোিচত  োগ । 

জ) কোঠুচর খুব গনরব তোই কুড়ো ........................................... েোর িো। 



 

 

ঝ) স্ োভী কোঠুচর নিচছনিনছ ...........................................  োগ । 

ঞ) স্ োভী কোঠুচর স্সোিোর কুড়ো  স্দচখ ........................................... ব  । 

উত্তিঃ  

ক) িুঃখ, খ) স্ োভী, গ) স্রোত, ঘ) কোঠুচর, ঙ) কুড়ো , চ) সততোর 

ি) সুচখ, জ) নকিচত, ঝ) কোাঁদচত, ঞ) হযোাঁ 

 

৫।  নিচের বোকযগুচ োর সতয নির্যো নিিথে করুঃ  

ক) বচি বোস করচতো এক বড়চ োক কোঠুচর। 

খ) কোঠুচর বচির ধোচর কোঠ কোিনছ । 

গ) িদীচত নছ  অচিক স্রোত ও কুনিচরর ভে। 

ঘ) কোঠুচরর সততো স্দচখ জ েনর খুনশ হচ ো। 

ঙ) িদী স্র্চক উচঠ এচ ো জ েনর। 

ে) স্ োভী কোঠুচরর স্ োভ স্দচখ জ েনর খুনশ হচ ো। 

উত্তরুঃ  

ক) নির্যো, খ) নির্যো, গ) সতয, ঘ) সতয, ঙ) সতয, ে) নির্যো  

 

৬। নিচের প্রশ্নগুচ োর উত্তর ন খুঃ  

ক) কোঠুচর স্কোর্োে কোঠ কোিচত নগচেনছ ? 



 

 

খ) কোঠুচর কোাঁদচত  োগ  স্কি? 

গ) জ েনর প্রর্চি স্কোি কুড়ো  আি ? 

ঘ) জ েনর কোঠুচরর উের খুনশ হচ ো স্কি? 

ঙ) স্ োভী কোঠুচরর উের জ েনর খুব রোগ হচ ো স্কি? 

ে) স্ োভী কোঠুচর জ েনরর কোছ স্র্চক কী নশক্ষো স্ে ? 

উত্তরুঃ  

ক) কোঠুচর িদীর ধোচর কোঠ কোিচত নগচেনছ ।  

খ) কোঠুচর তোর কুড়ালবে হাবিরয় কোাঁদচত  োগ ।  

গ) জ েনর প্রর্চি স্সোিোর কুড়ো  আি ।  

ঘ) কাঠুরির সিিা স্দচখ জ েনর কোঠুচরর উের খুনশ হচ ো।  

ঙ) স্ োভী কোঠুচরর নির্যো শুচি তোর উের জ েনর খুব রোগ হচ ো।  

ে) স্ োভী কোঠুচর জ েনররকোছ স্র্চক কী নশক্ষো স্ে  স্য, স্ োভ করো ভোচ ো িো। 

 

৭।  ডোি ঘচরর সোচর্ বোি ঘচরর নি  করুঃ  

ক) এক িরে িাস কিি  ১) জলপবি খুবি হল।    
খ) কাঠুরিি সিিা যিরখ  ২) কাাঁিরি লাগল।  
গ) জলপবি েুপ করি  ৩) কাঠ কােবিল।  
ঘ) একবিে কাঠুরি েিীি ধারি  ৪) েিীরি ডুি বিল।  
ঙ) মরেি িুঃরখ কাঠুরি  ৫) এক গবিি কাঠুরি।  
 



 

 

উত্তরুঃ  

ক) এক িরে িাস কিি - এক গবিি কাঠুরি।  

খ) কাঠুরিি সিিা যিরখ - জলপবি খুবি হল। 

গ) জলপবি েুপ করি - েিীরি ডুি বিল। 

ঘ) একবিে কাঠুরি েিীি ধারি - কাঠ কােবিল। 

ঙ) মরেি িুঃরখ কাঠুরি - কাাঁিরি লাগল।  

 



 

 

Revision Work  

বিষয়ঃ িাাংলা  

আমাদের দেশ 

১) বিচের শব্দগুচলার অর্থ বলখঃ 

ক) দশফালি  

খ) দেিা   

গ) দেিা  

ঘ) চাষা  

ঙ) ফদি  

উত্তরঃ  

ক) দশফালি – এক ধরদের ফুি 

খ) দেিা – অেদেিা  

গ) দেিা – সময়  

ঘ) চাষা – চালষ, লিলে চাষ কদরে  

ঙ) ফদি – জন্মায়  

 

২। লেদচর শব্দগুদিা লেদয় োকয গঠে করঃ 

ক) দশফালি  



 

 

খ) দেিা   

গ) দেিা  

ঘ) চাষা  

ঙ) ফদি  

উত্তরঃ  

ক) দশফালি – শেফাবল ফুল বিচয় মালা গাাঁবর্।  

খ) দেিা – কাচে শেলা করা বিক িা।  

গ) দেিা – মা সারা শিলা কাে কচরি।  

ঘ) চাষা – োষা ভাই মাচি কাে কচরি।  

ঙ) ফদি – শখচে শসািার ফসল ফচল।  

 

৩। ঘদরর দেতদরর শব্দগুদিা খালি জায়গায় েলসদয় োকয ততলর করঃ 

দশফালি দেিা দেিা  
  

ক) দকাে কাজদক ...................................করেো। 

খ) সারা ................................... দখিা কদরাো। 

গ) ................................... ফুি লেদয় মািা গাাঁথা। 

উত্তরঃ  



 

 

ক) দেিা, খ) দেিা, গ) দশফালি 

 

৪। সলঠক শব্দ েলসদয় োকয ততলর কর:  

চালষোই গরু রাখাি দখত বরকোোলক  েেী দজদি তাাঁলত মালি 
 

ক) ................................... মাদঠ চদর। 

খ) ................................... চাষ কদরে। 

গ) ...................................েদয় িায়।  

ঘ) ...................................ভরা ধাে। 

ঙ) ...................................োাঁলশ োজাে। 

চ) ...................................দেৌকা চািাে। 

ছ) ...................................লরক্সা চািাে। 

জ) ...................................কাপড় ততলর কদরে। 

ি) ...................................মাছ ধদরে। 

উত্তরঃ 

ক) গরু, খ) চালষোই,  গ) েেী,  ঘ) দখত,  ঙ) রাখাি,  ে) মালি, 

ছ) বরকো োলক,    ে) তাাঁলত,  ঝ) দজদি  

 



 

 

 

৫।  লেদচর োকযগুদিার সতয লমথযা লেেনয় করঃ  

ক) দসাোর ফসি দেদখ সকদির মুদখ েুঃখ।  

খ) রাখাি কাদজ দেিা কদর।  

গ) দজদিরা দমদঘর ছায়ায় মাছ ধদর।  

ঘ) সেুজ ঘাদসর েুদক েকুদির োলস  

ঙ) মাদঠ মাদঠ ছাগি চদর। 

উত্তরঃ  

ক) লমথযা,  খ) লমথযা, গ) সতয, ঘ) লমথযা, ঙ) লমথযা  

 

৬।  লেদচর প্রশ্নগুদিার উত্তর োওঃ 

ক) গরু দকাথায় চদর? 

খ) রাখাি কী কদরে? 

গ) চালষ োই কী কদরে? 

ঘ) দজদি োই কী কদরে? 

ঙ) সকদির মুদখ োলস দকে? 

উত্তরঃ  

ক) গরু মাদঠ চদর। 



 

 

খ) রাখাি োাঁলশ োজায়।  

গ) চালষ োই চাষ কদরে।  

ঘ) দজদি োই মাছ ধদরে। 

ঙ) দখত েরা ধাে দেদখ সকদির মুদখ োলস। 

 

৭। কলের োম সে “ আমাদের দেশ” কলেতালি ১০ িাইে মুখস্ত লিখ। 

উত্তরঃ িই  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উত্তর পত্র  
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