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৩. kãv_© wjL:  

K. ZiZi =  তড়াতাড়ড়   L. †KŠkj = অন্য পথ  

M. Rvbgvj= জীবন ও ড়জড়নসপএ  N . Xvjy=     ড়নচু 

O. nuvK= ড়িৎকার করর ডাকা  P. Z…YjZv = ঘাস ও লতা 

Q. Drme=    আনরের অনুষ্ঠান  R.AvniY=  জজাগাড়  

S.¯^vaxbZvi = মুড়ি  

        T. SuvKov=   ঘন জগাছা  

৪. wb‡Pi Ni †_‡K kã wb‡q LvwjNi c~iY Ki:  

         gyw³‡mbvi, wPKwPK, Rvbgv†ji , টলটরল, Drm‡e, av‡i, AvniY, my‡ijv, রুপাড়ল,মুড়িযুদ্ধ 

K. GKUv my‡ijv AvIqvR ïbjvg| 

L. bee‡l© mviv †`k  Drm‡e  †g‡Z I‡V| 

M. eb¨vq  Rvbgv†ji   ÿwZ nq| 

N. †iv‡` evwj  wPKwPK  K‡i| 

O. †gŠgvwQ dzj †_‡K gay  AvniY K‡i| 

P. b`xi  av‡i  mv`v Kvkeb †`Lv hvq|  

Q. তাল পুকুররর পাড়ন টলটরল।  

R.  gyw³‡mbvi †`‡ki †MŠie| 

ঝ. রারতর আকারে রুপাড়ল িাাঁদ জদখা যায়।  

ঞ. ১৯৭১ সারল এ জদরে মুড়িযুদ্ধ হরয়ড়ছল। 



৫. wb‡Pi hy³ eY©¸‡jv‡K †f‡½ †`LvI Ges bZzb kã MVb Ki (2wU K‡i) ( বইরয় আরছ।) 

hy³eY© c„_K Kib kã MVb 

গ্ধ 
  

তৃ   

ঙ্গ   

দ্ধ 
  

প্র 
  

শ্ব 
  

শ্চ    

ক্র   

দ্য 
  

স্ত 
  

 

 বইরয় আরছ। 

৬. বাকয গঠন করঃ  

দলবল –গ্রারের জছরলরা দলবল ড়নরয় ঘুরর জবড়ায়।  

দলরনতা –সবদরল একজন দলরনতা থারক। 

নবান্ন – জহেন্তকারল নবান্ন উৎসব হয় । 

সুের – জগালাপ খুব সুের ফুল। 

োখায় োখায় – গারছর োখায় োখায় কাঠড়বড়াড়ল ঘুরর জবড়ায়।  

তীরর – নদীর জনৌকা বাাঁধা আরছ। 

আঁিল –আঁিরল জেঁরক জছরলরেরয়রা োছ ধরর। 

জাতীয় – আোরদর জাতীয় কড়বর নাে কাজী নজরুল ইসলাে। 

৭. wb‡Pi cÖ‡kœv¸‡jvi DËi wjL:  

K. দুখুর আসল নাে ড়ক ? 

    উঃ  দুখুর আসল নাে কাজী নজরুল ইসলাে। 

L. সকারল ড়করসর ডারক দুখ ডারক ঘুে ভারে ? 



    উঃ  সকারল দুখুর পাড়খর ডারক ঘুে ভারে।  

M. ˆekvL gv‡m †QvU b`xi cvwb K‡ZvUzKz _v‡K? 

    উঃ  ববোখ োরস জছাট নদীর পাড়ন হাাঁটু জল থারক। 

 

 

N. b`x‡Z Kxfv‡e †Q‡j‡g‡qiv gvQ a‡i?  

উঃ  b`x‡Z আঁিরল জেঁরক †Q‡j‡g‡qiv gvQ a‡i। 

O. দলরনতার নতুন জকৌেল কী ড়ছল ? 

  উঃ  দলরনতার নতুন জকৌেল ড়ছল বার বার জায়গা বদলারনা। 

P. জক ¯v̂axbZvi WvK w`‡qwQ‡jb? 

  উঃ  বঙ্গবন্ধু জেখ মুড়জবুর রহোন ¯v̂axbZvi WvK w`‡qwQ‡jb। 

Q. জেৌোড়ছ কী কাজ করর ? 

  উঃ  জেৌোড়ছ েধু আহররের কাজ করর । 

R. euv‡K euv‡K Kx e‡q P‡j?  

  উঃ  euv‡K euv‡K নদী e‡q P‡j ।  

ঝ. পাড়খ তৃনলতা আরন জকন ? 

  উঃ   পাড়খ তৃনলতা আরন বাসা বানারনার জন্য । 

 

৮. Aby‡”Q` wjL:  

K. আোর ড়প্রয় ড়েক্ষক / ড়েক্ষকা ( ড়নরজর ভাষায় ড়লখরব )  

 

 

 

 



L. ¯v̂axbZv ড়দবস (পঃ১২২) 

 

 

 

 

৯. কথায় ড়লখঃ 

msL¨v K_vq 

৮৩ ড়তরাড়ে 

৮৫ পঁিাড়ে 

৮৮ আটাড়ে 

৮৯ ঊননব্বই 

৯২ ড়বরানব্বই 

৯৭ সাতানব্বই 

৯৯ ড়নরানব্বই 

১০০ একেত   

 

১০.ePb cwieZ©b Ki: 

GKePb eûePb 

cÖvYx প্রাড়েকুল 

Lwjdv খড়লফাগে 

নর নরকুল 

gš¿x েড়িবগ 

eÜz বন্ধুগে  

cy®ú পুষ্পগুচ্ছ 

োছ োছগুরলা 

তাহা তাহারা  

ফুল ফুলগুরলা  

        যাহার যাহারা  

 

 

 



১১. সো_ ©ক েব্দ:( ỳwU K‡i kã ড়লখ) 

মূলেব্দ সো_©ক েব্দ 

জদহ েরীর , গা 

আল্লাহ জখাদা, রড়হে 

আনে খুড়ে, সুখ  

কুল বংে, জাড়ত  

ঘর গৃহ, বাড়ড় 

ধন টাকা , কড়ড়  

োনুষ নর , জলাক 

পাড়ন জল, বাড়র  

        m~h© রড়ব, ভানু 

ো োতা , জননী  

 

১২. বাকযগুরলারক বাংলায় অনুবাদ করঃ 

ক.I am not weak. 

উত্তরঃ.আড়ে দুবল না । 

খ.They are active. 

উত্তরঃ তারা সড়ক্রয় । 

গ.Was the tree high? 

উত্তরঃ গাছ ড়ক উঁচু ড়ছল? 

ঘ.We have a pond. 

উত্তরঃ আোরদর একটি পুকুর আরছ।  

ে.The house had not a roof. 

উত্তরঃ বাড়ড়র ছাদ ড়ছল না। 

ি.The bird has two wings. 

উত্তরঃ পাড়খর দুটি ডানা ররয়রছ। 

ছ. I was sleeping. 



উত্তরঃ আড়ে ঘুোড়চ্ছলাে। 

জ. Sami was not reading. 

উত্তরঃ.সাড়ে পড়ড়ছল না। 

ঝ. I shall go to Chandpur. 

উত্তরঃ আড়ে িাাঁদপুর যাব । 

ঞ. He did not learn his lessons. 

উত্তরঃ জস তার পাঠ ড়েরখড়ন । 

 

১. সঠিক উত্তরটিরত ক্রস(x)দাও ।  
 

i)জকান সেয় ড়পঠাপুড়ল খাওয়ার ধুে পরড় যায় ?  

 

      ক   গ্রীষ্মকারল  

       খ   বসন্তকারল  

       গ   েীতকারল  

       ঘ   জহেন্তকারল  

 

ii)gyw³hy× KZ mv‡j n‡qwQj?  

 K. 1952mv‡j   

L. 1954mv‡j   

M. 1980mv‡j   

         N. 1971mv‡j 

 

 

iii) evsjv eQi †Kvb gvm †_‡K ïiæ nq?  

 K. ˆR¨ôgvm  

L. dvêybgvm  

M. ˆekvLgvm   



N. fv`ªgv 

iv)KvRx bRiæj Bmjvg Avgv‡`র Kv‡Q Kx wn‡m‡e cwiwPZ?  

 K. RvZxq Kwe     

L. gnr Kwe 

 M. weL¨vZ Kwe     

          N. wek^ Kwe  

v)দুখুর গ্রারের নাে কী ?  

 

         ক   আশুড়লয়া  

         খ   চুরুড়লয়া  

         গ   কাসড়ে  

         ঘ   টড়ঙ্গপাড়া  

 

vi)জদরের জন্য ড়যড়ন প্রাে ড়দরয়ড়ছরলন তারদর ড়ক বরল? 

        ক. অের 

        খ. গাজী 

        গ. েহীদ 

        ঘ. েএু 

 

vii)জকৌেরলর োধ্যরে বার বার জায়গা বদলারনার কথা জক ড়িন্তা করল? 

         ক. েএুরা 

         খ. দলরনতা 

         গ. পাড়কস্তাড়নরা 

         ঘ. গ্রারের জলারকরা  

 

viii)`yLyi Pzj †`L‡Z †Kgb? 

     K. j¤^v 

     L. cvZjv 

     M. SuvKov 

     N. ‡QvU 

ix)`yLyi †PvL¸‡jv †Kgb wQj? 

     K. eo eo 

     L. ‡QvU †QvU 

         M. Uvbv Uvbv 

         N. KvRjKv‡jv 



x)জকান mgq bvbv iKg dj cv‡K? 

       K. MÖx®§Kv‡j 

       L. emšÍKv‡j 

       M. kxZKv‡j 

       N. ‡ngšÍKv‡j 

 

xi)Avgv‡`র gv_vi Ici Kx? 

       K. m~h© 

       L. bxj AvKvk 

       M. MvQ 

       N. cvwL 

xii)‡Kvb FZz‡Z e¨vO Wv‡K? 

       K. ki‡Z 

       L. MÖx‡®§ 

       M. el©vq 

       N. ‡ng‡šÍ 

xiii)wkDwj dz‡ji wgwó MÜ cvIqv hvq KLb?  

       K. ki‡Z 

       L. MÖx‡®§ 

       M. el©vq 

       N. ‡ng‡šÍ 

 

 

xiv) ÔAvgv‡`i †QvU b`xÕKweZvwU Kvi †jLv ? 

           K. KvRx bRiæj Bmjvg 

       L. iex› ª̀bv_ VvKzi 

       M. mywdqv Kvgvj 

       N. RmxgD``xb 

 

 

xv)†Kvb gv‡m b`x‡Z nuvUzRj _v‡K? 

       K. Avlvp 

       L. ‰R¨ô 

       M. ‰ekvL 



       N. kÖveY 

xvi)ÔAvgv‡`i †QvU b`xÕ KweZvwU‡Z †Kvb cvwLi bvg D‡jøL Av‡Q? 

       K. Po–B 

       L. eveyB 

       M. kvwjK 

       N. KvK 

xvii)iv‡Z †_‡K †_‡K wK‡mi nuvK †kvbv hvq? 

       K. †kqv‡ji 

       L. KzKz‡ii 

       M. weov‡ji 

       N. ‡bK‡o 

xviii)‡Q‡j‡g‡qiv wK‡m Rj f‡i Mv‡q Xv‡j? 

       K. R‡M 

       L. g‡M 

       M. evjwZ‡Z 

       N. MvgQvq 

xix)মুড়িরসনারা সংখ্যায় জকেন ড়ছল? 

           ক. ১০ 

           খ. অল্প 

           গ. অরনক জবড়ে 

           ঘ. সীড়েত 

xx)গ্রারের পুরারনা জড়েদার বাড়ড়রত ড়ক জঘরা ড়ছল? 

          ক. জেৌোড়ছ 

          খ. োটি 

          গ. জঙ্গল 

          ঘ. পাড়ন 

 

xxi)কার দাাঁড়াবার সেয় নাই? 

          ক. পাড়খ 

          খ. পশু 

         গ. জেৌোড়ছ 

         ঘ. টুনটুড়ন 

xxii)জক েীরতর সঞ্চয় করর রারখ? 

         ক. পাড়খ 

         খ. ড়পপীড়লকা 

         গ. জেৌোড়ছ 



         ঘ. টুনটুড়ন 

xxiii)জেৌোড়ছ ড়ক আহরে কররত যায়?’ 

          ক. েধু 

          খ. পাড়ন 

          গ. ফল 

          ঘ. ফুল 

xxiv)জক ড়কড়িড়েড়ি করর ডারক? 

          ক. জছাট পাড়খ 

          খ. বড় পাড়খ 

          গ. কাক 

          ঘ.জেৌোড়ছ 

xxv) KLb ev`j bv‡g? 

       K. Avlv‡p 

       L. ‰R¨‡ô 

       M. ‰ekv‡L 

       N. MÖx‡®§ 

 

উওরঃ 

i(গ),ii(ঘ),iii(গ),iv(ক),v(খ),vi(গ),vii(খ),viii(গ),ix(ক),x(ক),xi(খ),xii(গ),xiii(ক),xiv(খ), 

xv(খ),xvi(গ),xvii(ক),xviii(ঘ), xix(ঘ), xx(গ), xxi(গ), xxii(খ),xxiii(ক),xxiv (ক),xxv(ক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


