
 

 

 

শ্রেণি – ২য় 

২য় পর্ব  

রিরিশন  

রর্ষয়ঃ র্াাংলা (ট্রেন) 
তারিখঃ ১৫/০৮/২০২০  

১। শব্দার্থ ণিখঃ 
ক) ঝক ঝকাঝক  – ঝকঝক শব্দ  

খ) িাত দুপুরি – মাঝ িারত  

গ) রিরিায় – রর্শ্রাম ট্রনয়  

ঘ) ট্রেি – আর্াি  

ঙ) ট্রপরুরলই – পাি হরলই  

চ) র্ািনা – র্াদয র্ািারনাি শব্দ  

ছ) ট্রর্শ – িারলা   

২। খাণি জায়গায় সণিক শব্দ বণসয়য় বাকয তৈণি কিঃ 
ক) __________ শব্দ কয়ি শ্রেন চয়ি। উত্তিঃ ঝক ঝকাঝক  

খ) শ্রেন __________ ঘুয়ি শ্রবড়ায়। উত্তিঃ শ্রেশ ণবয়েয়শ  

গ)  সাময়ন এণগয়য় শ্রেয়ৈ হয়ি __________ োয়ব না। উত্তিঃ র্ামা  

ঘ) মাি পাি হয়িই __________। উত্তিঃ বন  

ঙ) পুয়িি উপি ___________ বায়জ। উত্তিঃ বাজনা  

চ) মজাি গাণড় __________র্াময়ব। উত্তিঃ হিাৎ কয়ি  

 

৩। ণনয়চি েুক্তবিথ শ্রেয়ঙ ণিখ ও েুইণি শব্দ ণিখঃ  



 

 

ে = ট + ি েলা = ট্রেন, োক  
  
৪। ণনয়চি প্রশ্নগুয়িাি উত্তি ণিখঃ 
ক) শ্রেন চিাি সময় শ্রকমন শব্দ কয়ি? 
উত্তিঃ শ্রেন চিাি সময় ঝক ঝকাঝক শব্দ কয়ি। 

 
খ) মাি শ্রপরুয়িই কী শ্রেখা োয়?  
উত্তিঃ মাি শ্রপরুয়িই বন শ্রেখা োয়।  

 
গ) পুয়িি উপি শ্রেন শ্রকমন শব্দ কয়ি?  
উত্তিঃ পুয়িি উপি শ্রেন ঝনঝনা ঝনঝন শব্দ কয়ি।  

 
ঘ) শ্রেন শ্রকার্ায় ঘুয়ি শ্রবড়ায়?  
উত্তিঃ শ্রেন শ্রেশ ণবয়েয়শ ঘুয়ি শ্রবড়ায়। 

 
ঙ) ইয়ে হয়ি শ্রেন কী কয়ি?  
উত্তিঃ ইয়ে হয়ি শ্রেন বাাঁণশ বাজায়।  

 
চ) শ্রেন শ্রকমন শব্দ কয়ি র্ায়ম?  
উত্তিঃ শ্রেন খক শব্দ কয়ি র্ায়ম। 

 
৫। (ক) ঘয়িি সায়র্ (খ) ঘয়িি ণমি কি এবং ণিখঃ 

ক খ  
ক) একিু ণজয়িায়   শ্রনইয়কা শ্রঘািাি শ্রশষ।  
খ) শ্রেশ ণবয়েয়শ শ্রবড়ায় ঘুয়ি   বাজায় বাাঁণশ।  
গ) র্াময়ব হিাৎ মজাি গাণড়  ঝনঝনা ঝনঝন।  
ঘ) ইয়ে হয়িই   শ্রেি ছুয়ি োয়।  
ঙ) পুয়িি উপি বাজনা বায়জ   একিু শ্রকয়শ খক। 
 
 



 

 

উত্তিঃ  
ক) একিু ণজয়িায় - শ্রেি ছুয়ি োয়। 
খ) শ্রেশ ণবয়েয়শ শ্রবড়ায় ঘুয়ি - শ্রনইয়কা শ্রঘািাি শ্রশষ। 
গ) র্াময়ব হিাৎ মজাি গাণড় - একিু শ্রকয়শ খক। 
ঘ) ইয়ে হয়িই - বাজায় বাাঁণশ। 
ঙ) পুয়িি উপি বাজনা বায়জ - ঝনঝনা ঝনঝন। 

 
৬। সৈয/ ণমর্যা ণনিথয় কি এবং ণিখঃ 
ক) িাৈ েুপুয়ি শ্রেন চয়িয়ছ। উত্তিঃ সৈয  
খ) পুি শ্রপরুয়িই বন। উত্তিঃ ণমর্যা  
গ) ঝক ঝকাঝক বাজনা বায়জ। উত্তিঃ ণমর্যা   
ঘ) শ্রেয়নি ণেন শ্রকয়ি োয় শ্রবশ। উত্তিঃ সৈয  
ঙ) র্াময়ব হিাৎ শ্রঘাড়াি গাণড়। উত্তিঃ ণমর্যা  
চ) শ্রেন ইয়ে হয়িই বাাঁণশ বাজায়। উত্তিঃ সৈয  
 
৭। ণনয়চি প্রশ্নগুয়িা পড় ও সণিক উত্তিণি খাৈায় ণিখঃ          

ক) ণক ঝক ঝকাঝক কয়ি চয়িয়ছ? উত্তিঃ শ্রেন  

i. বাস     
ii. শ্রেন    
iii. িঞ্চ    

খ) ণক শ্রপরুয়িই বন? উত্তিঃ মাি  

i. মাি     
ii. গ্রাম    
iii. নেী    

 

 



 

 

গ) শ্রেন ইো হয়িই ণক বাজায়? উত্তিঃ বাাঁণশ  

i. হিথ  
ii. গান     
iii. বাাঁণশ    

ঘ) শ্রেন শ্রকার্ায় ঘুয়ি শ্রবড়ায়? উত্তিঃ শ্রেশ – ণবয়েশ  

i. শ্রেশ – ণবয়েশ      
ii. গ্রায়ম  
iii. শহয়ি  

 
 
৮।  ‘য়েন’ কণবৈাণি প্রর্ম ৮ িাইন ণিখ। 
 
ণশক্ষক -  
শাহণিন সুিৈানা শ্রমৌিী  


