
  

 
মূল্যায়ন  

শ্রেণি – ণিতীয় 

২য় পর্ব ২০২০  

ণিষয়ঃ িাাংলা (দাদদর হাতের মজার দপঠা ও দুখুর ছেতল্তর্ল্া) 

োদরখঃ ১০/০৮/২০২০  

 সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ ণমঃ         পূিণমানঃ ৫০  

১। শব্দার্ব ণলখঃ               ১২ 

ক) মজাদার –  

খ) ভানা –  

গ) উনুন –  

ঘ) ভাপ –  

ঙ) অঞ্চল –  

চ) অনুষ্ঠান –  

ছ) জাতীয় –  

জ) তরতর –   

ঝ) টলটলল –  

ঞ) মকতি –  

ট) িাদাড় –  

ঠ) ডাাঁশা -                                                                                 



  

২। শূনযস্থান পূরন করঃ              ১৪ 

ক) িাাংলালদলশ __________ ণপঠা পুণল খাওয়ার ধুম পলড় যায়। 

খ) ধান ভানার পর শ্রসই চাল ___________ করা হয়। 

গ) এলকক অঞ্চল এলকক ণপঠার জনয ____________। 

ঘ) দাণদ ণপঠা িানালনার জনয ছাাঁলচ ___________ ণনললন। 

ঙ) ------------- অনুষ্ঠালন ণপঠা খাওয়া হয়।  

চ) ------------- ণদলয় ততণর হয় ভাপা ণপঠা।  

ছ) পলা ------------ শ্রেণিলত পলড়।  

জ) চুরুণলয়া গ্রাম ------------ শ্রঘরা।  

ঝ) দুখুলদর িাণড়র পালশই রলয়লছ একণট __________।  

ঞ) দুখু ণময়ার গান শুলন সিাই _________ হলতা।  

ট) গালছর শাখায় শাখায় _________ ঘুলর শ্রিড়ায়।  

ঠ) দুখুর ------------ দুলটা িড় িড় ণছল।  

ড) তালপুকুলরর পাণন --------------।  

ঢ) কাজী নজরুল ইসলাম আমালদর -------------- কণি।  

৩। (ক) ঘলরর লাইলনর সালে (খ) ঘলরর লাইন ণমল কর এিাং খাতায় ণলখঃ       ১২ 

ক খ  

ক) শীলতর ছুণটলত তুণল আর তপু যায়   ণপঠা খাওয়া হয়।  

খ) িাাংলালদলশ শীতকালল   আলছ মকতি।  



  

গ) ভাপ ণদলয় ততণর হয়  ণপঠার জনয ণিখযাত।  

ঘ) নানা ধরলনর অনুষ্ঠালন   শ্রখলা কলর।  

ঙ) শীতকালল গরম গরম ণপঠার  ডাাঁশা ডাাঁশা শ্রপয়ারা।  

চ) এলকক অঞ্চল এলকক রকম  ভাপা ণপঠা। 

ছ)সিুজ গ্রালম গরলমর সময়  ণছল সুলরলা।  

জ) দুখু পাড়ার শ্রছলললদর ণনলয়  কাজী নজরুল ইসলাম।  

ঝ) মসণজলদর পালশই  ণপঠা পুণল খাওয়ার ধুম পলড়।  

ঞ) ণতণন িাাংলার নামকরা কণি  নানা রকম ফল পালক।  

ট) সিুজ পাতার মলধয  মজাই আলাদা।  

ঠ) দুখুর গালনর গলাও  ণনলজলদর গ্রালমর িাণড়।  

 

১০। ণনলচর প্রশ্নগুললা পড় ও সণঠক উত্তরণট খাতায় ণলখঃ          ১২ 

ক) চাললর গুাঁলড়া ণদলয় নানা রকম কী ততণর করা হয়?  

i. পালয়স    
ii. শ্রপালাও   
iii. ণপঠা    

খ) দাণদ কী িানালনার জনয ছাাঁলচ চাললর গুাঁলড়া ণনললন?   

i. শ্রসমাই    
ii. পাণটসাপটা ণপঠা    
iii. ভাপা ণপঠা   



  

গ) তপুর ফুফালতা ভাইণটর নাম কী?   

i. অনু  
ii. অপু  
iii. অন্তু  

ঘ) তুণল আর তপু সাতণদন শ্রকাোয় োকললা?    

i. ঘলর  
ii. িাণড়লত   
iii. িাণহলর  

ঙ) িাাংলালদশ কীলসর শ্রদশ?    

i. মণ্ডা ণমঠালয়র  
ii. ণফরনী পালয়লসর  
iii. ণপঠাপুণলর     

চ) শীতকালল এলদলশর শ্রকাোয় নতুন ধান ওলঠ?  

i. ঘলর ঘলর   
ii. ঝুণড়লত ঝুণড়লত  
iii. গ্রালম গ্রালম   

ছ) দুখুর আসল নাম কী?   

i. কাজী নজরুল ইসলাম    
ii. রিীন্দ্রনাে ঠাকুর   
iii. আ ন ম িজলুর রশীদ     

জ) দুখু শ্রকান পুকুলরর টলটলল পাণনলত সাাঁতার কালট?   

i. শ্রিলপকুলরর    
ii. তালপকুলরর   



  

iii. জামপুকুলরর    

ঝ) দুখু মুলখ মুলখ ণক শ্রিাঁলধ গাইত?   

i. গান    
ii. কো  
iii. কণিতা    

ঞ) দুখুর িাণড়র পালশ কী ণছল?  

i. ণিদযালয়   
ii. মসণজদ   
iii. কললজ   

গ) শ্রক মলন মলন কাঠণিড়াণল হলত চায়?    

i. দুখু   
ii. অপু  
iii. খুকু   

গ) গাছপালায় শ্রঘরা গ্রামণটর নাম কী?   

i. ণিরুণলয়া   
ii. আশুণলয়া   
iii. চুরুণলয়া   

   

দিক্ষক -  

িাহদরন সুল্োনা ছমৌল্ী 


