
  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

বাদ্বষিক   

ণিষয়িঃ িাাংলা (প্রার্িনা) 

লেকচার শীট – ৪ 

তাণিখিঃ ২৬/০৯/২০২০ (শদ্বনবার)  

• দ্বশক্ষার্িীরা পাঠ্যিই এি অনুশীলনী- ২ (শূনযস্থান পুি ) পড়লব ও ণলখবব। 

• শূনযস্থানিঃ  

ক) স্রষ্টাি এক নাম ____________।  

খ) আমাদেি ____________ ফুদলফদল ভিা।  

গ) ____________ গিি শ্রমাদেি আশা আ-মণি িাাংলা ভাষা।  

ঘ) আমাদেি উণিত ____________ িলা।  

ঙ) ণতণন সুদিলা ____________ গান গাইদেন।  

ি) মাদয়ি ____________ তুলনা হয় না।  

ে) স্রষ্টাি আদিক নাম ____________।  

জ) শ্রকাণকল ____________ সুদি গান গায়।  

ঝ) ণতণন শ্রভাদি উদঠ্ ____________ কদিন।  

 

• দ্বশক্ষার্িীরা পাঠ্যিই এি অনুশীলনী- ৪ (প্রশ্ন-উত্তি) পড়লব ও ণলখবব। 

প্রশ্ন-উত্তিিঃ   

ক) সুন্দি ধি ী শ্রক োন কদিদেন?  
খ) আমাদেি কাদে কািা আপন?  
গ) আমিা শ্রকমন পদে িলদত িাই?  
ঘ) কণিতায় কণি কাদক না ভুদল যাওয়াি কো িদলদেন এিাং শ্রকদনা?  
 

 
 
 



  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

বাদ্বষিক   

ণিষয়িঃ িাাংলা (প্রার্িনা) লেকচার শীট – ৪ এি উত্তিপত্র  

তাণিখিঃ ২৬/০৯/২০২০ (শদ্বনবার) 

• দ্বশক্ষার্িীরা পাঠ্যিই এি অনুশীলনী- ২ (শূনযস্থান পুি ) পড়লব ও ণলখবব। 

ক) স্রষ্টাি এক নাম ____________। উত্তিিঃ িণহম  

খ) আমাদেি ____________ ফুদলফদল ভিা। উত্তিিঃ ধি ী  

গ) ____________ গিি শ্রমাদেি আশা আ-মণি িাাংলা ভাষা। উত্তিিঃ শ্রমাদেি  

ঘ) আমাদেি উণিত ____________ িলা। উত্তিিঃ সৎপদে  

ঙ) ণতণন সুদিলা ____________ গান গাইদেন। উত্তিিঃ কদে  

ি) মাদয়ি ____________ তুলনা হয় না। উত্তিিঃ মমতাি  

ে) স্রষ্টাি আদিক নাম ____________। উত্তিিঃ িহমান  

জ) শ্রকাণকল ____________ সুদি গান গায়। উত্তিিঃ মধুি  

ঝ) ণতণন শ্রভাদি উদঠ্ ____________ কদিন। উত্তিিঃ প্রােথনা  

• দ্বশক্ষার্িীরা পাঠ্যিই এি অনুশীলনী- ৪ (প্রশ্ন-উত্তি) পড়লব ও ণলখবব। 

ক) সুন্দি ধি ী শ্রক োন কদিদেন?  
উত্তিিঃ সুন্দি ধি ী সৃণষ্টকতথা োন কদিদেন। 
খ) আমাদেি কাদে কািা আপন? 
উত্তিিঃ আমাদেি কাদে মাতা, ণপতা, ভাই, শ্রিান ও স্বজন আপন।  
গ) আমিা শ্রকমন পদে িলদত িাই? 
উত্তিিঃ আমিা সহজ সিল সৎ পদে িলদত িাই। 
ঘ) কণিতায় কণি কাদক না ভুদল যাওয়াি কো িদলদেন এিাং শ্রকদনা?  
উত্তিিঃ কণিতায় কণি সৃণষ্টকতথাদক না ভুদল যাওয়াি কো িদলদেন। কাি  ণতণন 
আমাদেিদক এই সুন্দি ধি ী োন কদিদেন। 
 
দ্বশক্ষক - 
শাহদ্বরন সুেতানা 


