
 

 

 

শ্রেণি – ২য় 

২য় পর্ব  

রিরিশন  

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

১। শব্দার্থ ণিখঃ 
ধুম –  
ভানা -   
অনুষ্ঠান –  
সুন্দর –  
উনুন –  
ভাপ –  
ণসদ্ধ –  
মজাদার –  
অঞ্চি –  
ণিখযাত –  
 
২। খাণি জায়গায় সণিক শব্দ িণসয়য় িাকয ততণর করঃ 
ক) ------------- ণদয়য় ততণর হয় ভাপা ণপিা।  

খ) অণতণর্র জনয ____________ খািার রান্না হয়ে। 

ঘ) িাাংিায়দয়শ __________ ণপিা পুণি খাওয়ার ধুম পয়ে যায়। 

ঙ) ধান ভানার পর শ্রসই চাি ___________ করা হয়। 

চ) এয়কক অঞ্চি এয়কক ণপিার জনয ____________। 

ছ) দাণদ ণপিা িানায়নার জনয ছাাঁয়চ ___________ ণনয়িন। 

জ) ------------- অনুষ্ঠায়ন ণপিা খাওয়া হয়।  



 

 

৩। ণনয়চর যুক্তিিথ শ্রভয়ঙ ণিখ ও দুইণি শব্দ ণিখঃ  
ষ্ঠ, র্থ, ত্র, ষ্প, দ্ধ, স্থ, ঞ্চ, খয  
 
৪। ণনয়চর প্রশ্নগুয়িার উত্তর ণিখঃ 
ক) ণপিাপুণি খাওয়ার ধুম পয়ে যায় কখন? 

খ) চাি গুাঁয়ো করা হয় শ্রকন? 

গ) ভায়প ণসদ্ধ ণপিায়ক কী ণপিা িয়ি? 

ঘ) ভাপা ণপিা িানায়ত কী কী িায়গ?  

ঙ) র্াাংলাতদশ রিতেি দদশ?  

চ) খ) তুণি আর তপু কতণদন িাণেয়ত র্াকি?  

 

৫। (ক) ঘয়রর সায়র্ (খ) ঘয়রর ণমি কর এিাং ণিখঃ 
ক  খ  

ক) নানা ধরয়নর অনুষ্ঠায়ন  নানা ধরয়নর ণপিা ।  
খ) চায়ির গুাঁয়ো ণদয়য় ততণর হয়  ণপিার মজাই আিাদা।  
গ) শ্র াঁণকয়ত গুাঁয়ো করা হয়।  
ঘ) শীতকায়ি গরম গরম   ণপিা খাওয়া হয় ।   
ঙ) ধান ভানার পর শ্রসই চাি   ধান ভানা হয় ।   
 
৬। সতয/ ণমর্যা ণনিথয় কর এিাং ণিখঃ 
ক) িাাংিায়দয়শ গ্রীষ্মকায়ি ণপিাপুণি খাওয়ার ধুম পয়ে যায়।   

খ) ভায়প ততণর হয় চুণর্ ণপিা।  

গ) িাাংিায়দশ ণপিাপুণির শ্রদশ।  

ঘ) ভাপা ণপিা িানায়ত িায়গ গয়মর গুাঁয়ো।  

ঙ) তুণি ও তপু সাতণদন িাণেয়ত র্াকি।  



 

 

 

৭। ণনয়চর প্রশ্নগুয়িা পে ও সণিক উত্তরণি খাতায় ণিখঃ          

ক) নতুন ধান কীয়স ভানা হয়? 

i. হামানণদস্তা   
ii. শ্রপর্ািী  
iii. শ্র াঁণক   

খ) কীয়সর ছুণিয়ত তুণি আর তপু গ্রায়মর িাণেয়ত শ্রিোয়ত যায়?  

i. শীয়তর   
ii. তিশায়খর  
iii. গ্রীয়ষ্মর   

গ) ণপিা িানায়ত কীয়সর গুাঁয়ো িায়গ ?  

i. গয়মর গুাঁয়ো  
ii. চায়ির গুাঁয়ো 
iii. ডায়ির গুাঁয়ো   

ঘ) শ্রক দাণদমা শ্রক ণপিার নাম ণজয়েস করয়িা?   

i. শশী    
ii. তুণি  
iii. পিা   

ঙ) শীতকায়ি এয়দয়শর শ্রকার্ায় নতুন ধান ওয়ি?  

i. ঘয়র ঘয়র   
ii. ঝুণেয়ত ঝুণেয়ত  
iii. গ্রায়ম গ্রায়ম  

 চ) চায়ির গুাঁয়ো ণদয়য় নানা রকম কী ততণর করা হয়?  



 

 

i. পায়য়স    
ii. শ্রপািাও   
iii. ণপিা    

ছ) দাণদ কী িানায়নার জনয ছাাঁয়চ চায়ির গুাঁয়ো ণনয়িন?   

i. শ্রসমাই    
ii. পাণিসাপিা ণপিা    
iii. ভাপা ণপিা   

জ) তপুর ফুফায়তা ভাইণির নাম কী?   

i. অনু  
ii. অপু  
iii. অন্তু  

ঝ) তুণি আর তপু সাতণদন শ্রকার্ায় র্াকয়িা?    

iv. ঘয়র  
v. িাণেয়ত   
vi. িাণহয়র  

ঞ) িাাংিায়দশ কীয়সর শ্রদশ?    

i. মণ্ডা ণমিায়য়র  
ii. ণফরনী পায়য়য়সর  
iii. ণপিাপুণির     

 
 
ণশক্ষক -  
শাহণরন সুিতানা শ্রমৌিী  


