
 

 

 

শ্রেণি – ২য় 

২য় পর্ব  

রিরিশন  

রর্ষয়ঃ র্াাংলা (দারদি হাতেি মজাি রপঠা) 
োরিখঃ ১৯/০৮/২০২০  

১। শব্দার্থ ণিখঃ 
ধুম – জাাঁকজমক।  

ভানা – শস্য শ্রর্কে শ্রখাস্া বা তুষ ছাণিকয় শ্রনওয়া।  

অনুষ্ঠান – আকয়াজন, উৎস্ব।  

সু্ন্দর – ভাকিা, উত্তম।  

উনুন – চুিা।  

ভাপ – গরম পাণনর শ্রধাোঁয়া।  

ণস্দ্ধ- আগুকনর তাকপ রান্না েরা।  

মজাদার – সু্স্বাদু, স্বাকদর খাবার।  

অঞ্চি – এিাো, শ্রদকশর ণবণভন্ন অংশ।  

ণবখযাত – নামেরা।  

 
২। খাণি জায়গায় স্ণিে শব্দ বণস্কয় বােয ততণর েরঃ 
ে) ------------- ণদকয় ততণর হয় ভাপা ণপিা। উত্তিঃ িাপ  

খ) অণতণর্র জনয ____________ খাবার রান্না হকে। উত্তিঃ মজাদাি  

ঘ) বাংিাকদকশ __________ ণপিা পুণি খাওয়ার ধুম পকি যায়। উত্তিঃ শীেকাতল   

ঙ) ধান ভানার পর শ্রস্ই চাি ___________ েরা হয়। উত্তিঃ গাঁত া  



 

 

চ) একেে অঞ্চি একেে ণপিার জনয ____________। উত্তিঃ রর্খযাে  

ছ) দাণদ ণপিা বানাকনার জনয ছাোঁকচ ___________ ণনকিন। উত্তিঃ চাতলি গাঁত া  

জ) ------------- অনুষ্ঠাকন ণপিা খাওয়া হয়। উত্তিঃ নানা িকম 

৩। ণনকচর যুক্তবিথ শ্রভকঙ ণিখ ও দুইণি শব্দ ণিখঃ  
ষ্ঠ = ষ + ঠ – অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠা  

দ্ধ = দ + ধ – রিদ্ধ, যুদ্ধ  

স্থ = ি + থ – উপরস্থে, অর্স্থা  

ঞ্চ = ঞ + চ – অঞ্চল, পঞ্চাশ  

খয = খ + য ফলা – রর্খযাে, র্যাখযা  

ষ্প = ষ + প – র্াষ্প, পুষ্প  

ত্র = ে _ ি ফলা – িাত্র, ছাত্র  

ষব = রিফ + ষ – র্ষবা, র্ষব  

 
৪। ণনকচর প্রশ্নগুকিার উত্তর ণিখঃ 
ে) ণপিাপুণি খাওয়ার ধুম পকি যায় েখন? 

উত্তরঃ বাংিাকদকশ শীতোকি ণপিাপুণি খাওয়ার ধুম পকি যায় েখন। 

খ) চাি গুোঁকিা েরা হয় শ্রেন? 

উত্তরঃ নানা রেম ণপিা ততণর েরার জনয চাি গুোঁকিা েরা হয়।  

গ) ভাকপ ণস্দ্ধ ণপিাকে েী ণপিা বকি? 

উত্তরঃ ভাকপ ণস্দ্ধ ণপিাকে ভাপা ণপিা বকি।  

ঘ) ভাপা ণপিা বানাকত েী েী িাকগ?  

উত্তরঃ ভাপা ণপিা বানাকত চাকির গুোঁকিা, শ্রখজুকরর গুি আর শ্রোরা নারকেি িাকগ।  



 

 

ঙ) র্াাংলাতদশ রকতিি রদশ?  

উত্তিঃ র্াাংলাতদশ রপঠাপুরলি রদশ।  

চ) তুণি আর তপু েতণদন বাণিকত র্ােি?  

উত্তিঃ তুণি আর তপু িাতণদন বাণিকত র্ােি।  

 

৫। (ে) ঘকরর স্াকর্ (খ) ঘকরর ণমি ের এবং ণিখঃ 
ে  খ  

ে) নানা ধরকনর অনুষ্ঠাকন  নানা ধরকনর ণপিা ।  
খ) চাকির গুোঁকিা ণদকয় ততণর হয়  ণপিার মজাই আিাদা।  
গ) শ্র োঁণেকত গুোঁকিা েরা হয়।  
ঘ) শীতোকি গরম গরম   ণপিা খাওয়া হয় ।   
ঙ) ধান ভানার পর শ্রস্ই চাি   ধান ভানা হয় ।   
উত্তরঃ  
ে) নানা ধরকনর অনুষ্ঠাকন - ণপিা খাওয়া হয় ।   

খ) চাকির গুোঁকিা ণদকয় ততণর হয় - নানা ধরকনর ণপিা।   

গ) শ্র োঁণেকত - ধান ভানা হয় । 

ঘ) শীতোকি গরম গরম - ণপিার মজাই আিাদা।   

ঙ) ধান ভানার পর শ্রস্ই চাি - গুোঁকিা েরা হয়।  

 
৬। স্তয/ ণমর্যা ণনিথয় ের এবং ণিখঃ 
ে) বাংিাকদকশ গ্রীষ্মোকি ণপিাপুণি খাওয়ার ধুম পকি যায়।  উত্তরঃ ণমর্যা  
খ) ভাকপ ততণর হয় চুণষ ণপিা। উত্তরঃ ণমর্যা  
গ) বাংিাকদশ ণপিাপুণির শ্রদশ। উত্তরঃ স্তয  
ঘ) ভাপা ণপিা বানাকত িাকগ গকমর গুোঁকিা। উত্তরঃ ণমর্যা  
ঙ) তুণি ও তপু স্াতণদন বাণিকত র্ােি। উত্তরঃ স্তয  



 

 

 

৭। ণনকচর প্রশ্নগুকিা পি ও স্ণিে উত্তরণি খাতায় ণিখঃ          

ে) নতুন ধান েীকস্ ভানা হয়? উত্তরঃ শ্র োঁণে  

i. হামানণদস্তা   
ii. শ্রপষািী  
iii. শ্র োঁণে   

খ) েীকস্র ছুণিকত তুণি আর তপু গ্রাকমর বাণিকত শ্রবিাকত যায়? উত্তরঃ শীকতর   

i. শীকতর   
ii. তবশাকখর  
iii. গ্রীকষ্মর   

গ) ণপিা বানাকত েীকস্র গুোঁকিা িাকগ ? উত্তরঃ চাকির গুোঁকিা 

i. গকমর গুোঁকিা  
ii. চাকির গুোঁকিা 
iii. ডাকির গুোঁকিা   

ঘ) শ্রে দাণদমা শ্রে ণপিার নাম ণজকেস্ েরকিা?  উত্তরঃ তুণি  

i. শশী    
ii. তুণি  
iii. পিা   

ঙ) শীতোকি একদকশর শ্রোর্ায় নতুন ধান ওকি? উত্তরঃ ঘকর ঘকর   

i. ঘকর ঘকর   
ii. ঝুণিকত ঝুণিকত  
iii. গ্রাকম গ্রাকম  

চ) চাকির গুোঁকিা ণদকয় নানা রেম েী ততণর েরা হয়? উত্তরঃ ণপিা    



 

 

i. পাকয়স্    
ii. শ্রপািাও   
iii. ণপিা    

ছ) দাণদ েী বানাকনার জনয ছাোঁকচ চাকির গুোঁকিা ণনকিন? উত্তরঃ ভাপা ণপিা    

i. শ্রস্মাই    
ii. পাণিস্াপিা ণপিা    
iii. ভাপা ণপিা   

জ) তপুর ফুফাকতা ভাইণির নাম েী?  উত্তরঃ অনু  

i. অনু  
ii. অপু  
iii. অন্তু  

ঝ) তুণি আর তপু স্াতণদন শ্রোর্ায় র্ােকিা? উত্তরঃ বাণিকত   

iv. ঘকর  
v. বাণিকত   
vi. বাণহকর  

ঞ) বাংিাকদশ েীকস্র শ্রদশ? উত্তরঃ  ণপিাপুণির      

i. মণ্ডা ণমিাকয়র  
ii. ণফরনী পাকয়কস্র  
iii. ণপিাপুণির     

 
 
ণশক্ষে -  
শাহণরন সু্িতানা শ্রমৌিী  


