
  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

২য় পর্ব – ২০২০ 

ণিষয়িঃ িাাংলা (দাদ্বদর হাততর মজার দ্বপঠা ও দুখুর ছেতেতর্ো) 

ছেকচার শীট – (দ্বরদ্বিশন) 

তাদ্বরখঃ ২২/০৭/২০২০  

• দ্বশক্ষার্বীরা আজ ‘দাদ্বদর হাততর মজার দ্বপঠা’ ও ‘দুখুর ছেতেতর্ো’ গল্পদ্বট সমু্পর্ব দ্বরদ্বিদ্বশন 

করতর্। আগামী দ্বদন মূেযায়ন হতর্। দ্বরদ্বিশন এর জনয দ্বকেু নমুনা দ্বনতচ ছদওয়া হেঃ 

১। শব্দার্ব ণলখিঃ 

ধুম –  

ণিখযাত –  

িাপ –  

ভানা –  

সুরেলা –  

জাতীয় –  

ঝাাঁকড়া –  

টেটতে –   

ডাাঁশা –  

মকতি -                                                                                 

২। শূনযস্থান পূেন কেিঃ 

ক) এরেরশ আরে  __________ ণপঠা। 



  

খ) এসময় ঘরে ঘরে ওরঠ __________ ধান।  

গ) ধান ভানাে পে শ্রসই চাল ___________ কো হয়। 

ঘ) এরকক অঞ্চল এরকক ণপঠাে জনয ____________। 

ঙ) অনু ___________ শ্রেণ রত পরে। 

চ) তালপুকুরেে ------------- পাণনরত সাাঁতাে কারে।  

ে) েুখুে মাথায় ------------ চুে ণেল।  

জ) সিুজ গ্রারম গেরমে সময় নানা েকম ------------ পারক।  

ঝ) মসণজরেে পারশ েরয়রে একণে __________।  

ঞ) গারেে শাখায় শাখায় _________ ঘুরে শ্রিোয়।  

৩। (ক) ঘরেে লাইরনে সারথ (খ) ঘরেে লাইন ণমল কে এিাং খাতায় ণলখিঃ  

ক খ  

ক) নানা ধেরনে অনুষ্ঠারন  আরে মকতি।   

খ) িাাংলারেশ  ধান ভানা হয় ।   

গ) চারলে গাঁরো ণেরয় ততণে হয়  ডাাঁশা ডাাঁশা শ্রপয়াো।  

ঘ) শ্র াঁণকরত  ণপঠা খাওয়া হয় ।   

ঙ) সিুজ পাতাে মরধয কাজী নজরুল ইসলাম।  

চ) মসণজরেে পারশই গােপালায় শ্রঘো।  

ে) ণতণন িাাংলাে নামকো কণি ণপঠাপুণলে শ্রেশ ।  



  

জ) চুরুণলয়া গ্রাম নানা ধেরনে ণপঠা ।  

 

১০। ণনরচে প্রশ্নগরলা পে ও সণঠক উত্তেণে খাতায় ণলখিঃ 

ক) নতুন ধান কীরস ভানা হয়? 

i. হামানণেস্তা   
ii. শ্রপষা ী  
iii. শ্র াঁণক   

খ) কীরসে েুণেরত তুণল আে তপু গ্রারমে িাণেরত শ্রিোরত যায়?  

i. শীরতে   
ii. তিশারখে  
iii. গ্রীরেে   

গ) ণপঠা িানারত কীরসে গাঁরো লারগ ?  

i. গরমে গাঁরো  
ii. চারলে গাঁরো 
iii. ডারলে গাঁরো   

ঘ) শ্রক োণেমা শ্রক ণপঠাে নাম ণজরেস কেরলা?   

i. শশী    
ii. তুণল  
iii. পলা   

ঙ) শীতকারল এরেরশে শ্রকাথায় নতুন ধান ওরঠ?  

i. ঘরে ঘরে   
ii. ঝুণেরত ঝুণেরত  



  

iii. গ্রারম গ্রারম  

চ) েুখু শ্রকাথায় ঘুরে শ্রিোয়? 

i. জঙ্গরল জঙ্গরল   
ii. পাোয় পাোয়  
iii. িরন িাোরে   

ে) েুখুে গ্রারমে নাম কী?   

i. চুরুণলয়া    
ii. আশুণলয়া  
iii. শযামণলয়া    

জ) সিুজ পাতাে মরধয ডাাঁশা ডাাঁশা শ্রপয়াো?  

i. শ্রিল    
ii. ডাি  
iii. শ্রপয়াো    

ঝ) সকরল েুখুে কী শুরন মুগ্ধ হরতা?  

i. গান    
ii. কথা  
iii. কণিতা    

ঞ) েুখু শ্রকাথায় শ্রলখাপো কেরতা? 

i. ণিেযালরয়   
ii. মকতরি  
iii. করলরজ     

দ্বশক্ষক -  

শাহদ্বরন সুেতানা ছমৌেী 


