
 

 

 

শ্রেণি – ২য় 

২য় পর্ব  

রিরিশন  

রর্ষয়ঃ র্াাংলা (দুখুি ছেলললর্লা) 
তারিখঃ ১৯/০৮/২০২০  

১। শব্দার্থ ণিখঃ 
ঝাাঁকড়া –  

বাদাড় –   

তালপুকুি – 

টলটলল –  

মকতব -  

ডাাঁশা –  

তিতি –  

সুরেিা -  

মুগ্ধ –  

জাতীয় –   

 
২। খাণি জায়গায় সণিক শব্দ বণসরয় বাকয ততণে কেঃ 
ক) _________ ডারক দুখুে ঘুম ভারে।  

খ) দুখুরদে বাণড়ে পারশই েরয়রে একণি __________।  

গ) দুখু ণময়াে গান শুরন সবাই _________ হরতা।  

ঘ) গারেে শাখায় শাখায় _________ ঘুরে শ্রবড়ায়।  



 

 

ঙ) দুখুরদে গ্রারম একিা _________ ণেি।   

চ) তািপুকুরেে পাণন --------------।  

ে) কাজী নজরুি ইসিাম আমারদে -------------- কণব।  

 

৩। ণনরেে যুক্তবিথ শ্রভরে ণিখ ও দুইণি শব্দ ণিখঃ  
গ্র, গ্ধ  
 
৪। ণনরেে প্রশ্নগুরিাে উত্তে ণিখঃ 
ক) দুখুে আসি নাম কী? 

খ) দুখু ছকাথায় সাাঁতাি কালট? 

গ) সকারি ণকরসে ডারক দুখুে ঘুম ভারে? 

ঘ) দুখু দিবি ণনরয় কী করে? 

ে) কািণবড়াণিরক শ্রদরখ দুখুে কী ইরে হয়? 

ে) আমারদে জাতীয় কণবে নাম কী? 

 

৫। (ক) ঘরেে সারর্ (খ) ঘরেে ণমি কে এবং ণিখঃ 
(ক) (খ) 

১) সবুজ পাতাে মরযয গােপািায় শ্রঘো।  
২) মসণজরদে পারশই কাজী নজরুি ইসিাম।  
৩) ণতণন বাংিাে নামকো কণব ডাাঁশা ডাাঁশা শ্রপয়াো।  
৪) েুরুণিয়া গ্রাম আরে মকতব।  
 
৬। সতয/ ণমর্যা ণনিথয় কে এবং ণিখঃ 
ক) আমারদে জাতীয় কণব কাজী নজরুি ইসিাম।  
খ) গারে গারে কািণবড়াণি ডারক।  



 

 

গ) দুখুে বাণড়ে পারশ সু্কি।  
ঘ) দুখুে শ্রোখগুরিা শ্রোি শ্রোি। 
ে) সবুজ পাতাে মরযয ডাাঁশা ডাাঁশা কিা। 
ে) দুখুে গ্রারমে নাম েুরুণিয়া।  

 

৭। ণনরেে প্রশ্নগুরিা পড় ও সণিক উত্তেণি খাতায় ণিখঃ          

ক) দুখু শ্রকার্ায় ঘুরে শ্রবড়ায়? 

i. জেরি জেরি   
ii. পাড়ায় পাড়ায়  
iii. বরন বাদারড়   

খ) দুখুে গ্রারমে নাম কী?   

i. েুরুণিয়া    
ii. আশুণিয়া  
iii. শযামণিয়া    

গ) সবুজ পাতাে মরযয ডাাঁশা ডাাঁশা কী?  

i. শ্রবি    
ii. ডাব  
iii. শ্রপয়াো    

ঘ) সকরি দুখুে কী শুরন মুগ্ধ হরতা?  

i. গান    
ii. কর্া  
iii. কণবতা    

ঙ) দুখু শ্রকার্ায় শ্রিখাপড়া কেরতা? 

i. ণবদযািরয়   



 

 

ii. মকতরব  
iii. করিরজ     

ে) দুখুে আসি নাম কী?   

iv. কাজী নজরুি ইসিাম    
v. েবীন্দ্রনার্ িাকুে   
vi. আ ন ম বজিুে েশীদ     

ে) দুখু শ্রকান পুকুরেে িিিরি পাণনরত সাাঁতাে কারি?   

iv. শ্রবিপকুরেে    
v. তািপকুরেে   
vi. জামপুকুরেে    

জ) দুখু মুরখ মুরখ ণক শ্রবাঁরয গাইত?   

iv. গান    
v. কর্া  
vi. কণবতা    

ঝ) দুখুে বাণড়ে পারশ কী ণেি?  

iv. ণবদযািয়   
v. মসণজদ   
vi. করিজ   

ঞ) গােপািায় শ্রঘো গ্রামণিে নাম কী?   

i. ণবরুণিয়া   
ii. আশুণিয়া   
iii. েুরুণিয়া   

ণশক্ষক -  
শাহণেন সুিতানা শ্রমৌিী  


