
 

 

 

শ্রেণি – ২য় 

২য় পর্ব  

রিরিশন  

রর্ষয়ঃ র্াাংলা (নানা িঙেি ফুল ফল) 
তারিখঃ ১৭/০৮/২০২০  

১। শব্দার্থ ণিখঃ 
শ্র াষ –  
দানা –  
শ্রখাসা -  
সুগন্ধ –   
 
২। খাণি জায়গায় সণি  শব্দ বণসয়য় বা য তৈণি  িঃ 
 )  াাঁিায়িি িসভিা__________  শ্রখয়ৈ  ী মজা। 

খ) ডাণিয়মি ___________ টু টুয়  িাি। 

গ) আমায়দি শ্রদশ __________ শ্রদশ, ফয়িি শ্রদশ। 

ঘ) শ্রবণি, িজনীগন্ধা,  াণমনী,গন্ধিায়জি______________ মন ভণিয়য় শ্রদয়। 

ঙ) জবা ও  িাবৈী ফুি ___________ হয়। 

চ) পা া বাৈাণব শ্রিবুি ণভৈিটা হাি া___________ িয়ঙি। 

৩। ণনয়চি যুক্তবিথ শ্রভয়ঙ ণিখ ও দুইণট শব্দ ণিখঃ  

ষ্ণ, ঙ্গ, ন্ধ, ন্দ, প্র, নয, ন্তু    
  
৪। ণনয়চি প্রশ্নগুয়িাি উত্তি ণিখঃ 
 )  ী  ী ফুি িাি িয়ঙি হয় ? 

খ) সুগণন্ধ ফুি  ী  ী? 



 

 

গ)  াাঁচা র্া য়ৈ শ্র ান শ্র ান ফি সবুজ িয়ঙি হয় ? 

ঘ) ৈিমুয়জি শ্রভৈিটা শ্র মন হয় ? 

ঙ) শ্র ান শ্র ান ফয়িি ণভৈিটা িাি িয়ঙি ? 

চ) কদম ফুল দদখঙত দকমন?  

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

   খ  
 ) ণবয়ি ণিয়ি শ্রফায়ট হয়ি  ি য়মি ফি।  
খ) এয়দয়শ ফয়ি  টু টুয়  িাি।  
গ) শ্রগািাপ শ্রফায়ট  ৃষ্ণচূড়া, ণশমুি, পিাশ।  
ঘ) পা া ডাণিয়মি শ্র াট শ্র াট দানা  সািা ব ি।  
ঙ) িাি িঙ ণনয়য় শ্রফায়ট   শৈ শৈশাপিা।  
 
৬। সৈয/ ণমর্যা ণনিথয়  ি এবং ণিখঃ 
 ) সূযথমুখী ও গাাঁদা ফুয়িি িং সাদা।  

খ) শ্রগািায়পি সুগন্ধ শ্রনই।  

গ) টগি ফুি সাদা।  

ঘ) জামরুয়িি িং  মিা।  

ঙ)  াাঁচা আম সবুজ িয়ঙি হয়।  

চ) শ্রদািনচাাঁপাি আটণট সাদা পাপণড়।  

 

৭। ণনয়চি প্রশ্নগুয়িা পড় ও সণি  উত্তিণট খাৈায় ণিখঃ          

 ) শ্র ান দুণট ফুয়িি ণমণিগন্ধ মন ভণিয়য় শ্রদয়?   

i.  ৃষ্ণচূড়া – পিাশ  



 

 

ii. গন্ধিাজ – শ্রবণি  
iii. সুযথমূখী –  াশফুি  

খ) নানা িয়ঙি হয় শ্র ান দুণট ফুি?   

i.  দম – গাাঁদা  
ii. ণশমুি – পিাশ  
iii. জবা –  িাবৈী  

গ) আমায়দি শ্রদয়শ শৈ শৈ শাপিা শ্র ার্ায় শ্রফায়ট?    

i. নদী – সাগয়ি  
ii. খায়ি - ণবয়ি 
iii. পু ুয়ি – শ্রডাবায়  

ঘ) শ্র ান ফয়িি শ্র াষ ও শ্রখাসা উভয়ই  মিা িয়ঙি হয়?   

i. শ্রপাঁয়প 
ii.  াাঁিাি  
iii.  মিা  

ঙ) ৈিমুয়জি ণভৈিটা  ী িয়ঙি হয়?    

i. িাি  
ii.  মিা   
iii. শ্রগািাণপ  

 
 
ণশক্ষ  -  
শাহণিন সুিৈানা শ্রমৌিী  


