
Welland Gouldsmith School 
Class-2 

Subject Bengali 
   2nd language 
Answer script 

(Chapter-1( poem) Robibar, Manush kheko 
Bagh, (story)Anusvar Yoge shabd, 

Jho-phola Yoge shabd)  
১) ফাঁকা জায়গায় শ� বসাও। 
ক) উঃ) রিববার  �স �কন   মােগা  এমন �দরী কের। 
ধীের  ধীের  �পৗঁছায় �স সকল  বােরর  পের। 
খ) এত �য তার  রাগ , 
    বাদশা  নািক �স? 
এক �য আেছ  মানষুেখেকা , 
�কবল বেল  আমায় �দেখা।  �তােক  �দখেবা িক? 
২)স�ক উ�র� �লখ। 
ক) উঃ) ঢং ঢং কের ( নটা  /দশটা) বাজল। 
খ) ( আদ�নাথ বাব ু/ নবীন বাব)ু �মেয়র িবেয় । 
গ)'রিববার' কিবতা� িলেখিছেলন ( রবী�নাথ ঠা�র 
/সু�মার রায়)। 
ঘ) ( �মায়ুেনর  /হাওড়ার) বাঘ। 



ঙ)মহারাজ হংসরাজ ( িসংহ / কংস)  আসেবন। 
চ) কন�ার নাম ( শ�ামা / রমা)। 
ছ) আদ�নাথ বাবরু ( পােটর ব�বসা / ধােনর ব�বসা)কেরন। 
জ) (��বার / রিববার  ) �স �কন মােগা এমন �দির কের। 
ঝ) সংসার বাবরু মা ( বাদলা িদেন  /গরম িদেন) গান 
�নেত ভােলাবােসন। 
ঞ)( �ধৗমনাথ /রমা- নাথ) কেলেজ পেড় । 
৩) 'য' ফলা �যাগ কের �য �কােনা স�ক পাঁচ� শ� 
�লখ। 
উঃ) বাদ�, িবদ�া, কন�া,  িনত�, ব�বসা। (এই�িল 
ছাড়াওেযেকােনা য ফলা �যােগ স�ক শ� �তামরা িলখেত 
পােরা।)  
৪)(◌ং) অন�ুর �যাগ কের �য �কােনা স�ক পাঁচ� শ� 
�লখ।  
উঃ)বাংলা, সংসার, আং�, রং, হংকং। 
(এই�িল ছাড়াওেযেকােনা য ফলা �যােগ স�ক শ� 
�তামরা িলখেত পােরা।)  
 
৫) নীেচর শ� �িলর অথ� �লখ । 
উঃ) মাগনা- টাকা না িদেয়। 
কন�া-  �মেয়। 



বাদশা- স�াট বা রাজা। 
বাদ�- বাজনা। 
নতৃ�-  নাচ। 
৬) নীেচর শ� �েলা িদেয় বাক� রচনা কেরা।  
উঃ) বাঘ- সু�রবেনর বাঘ �দখেত পাওয়া যায়। 
বাদশা- আমােদর �দেশ আেগ অেনক বাদশা িছেলন। 
পয়সা- পয়সা িদেয় িজিনস িকনেত হয়। 
শস�- শীতকােল শস� ভােলা হয় 
ক�াে�ন -পাড়ার মােঠ ফুটবল �খলায় িব�ু এবাের 
ক�াে�ন হেয়েছ। 
৭)নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)বংশ ছাতা মাথায় িদেয় �কাথায় যােব ?  �সখােন িক 
হেব? 
উঃ)সংসার বাবরু বাসায় যােব। 
খ) কাংলার ঝুিড়েত িক িক আেছ? 
উঃ)পালং শাক িপিড়ং শাক টাংরা মাছ িচংিড় মাছ 
কা়ংলার ঝুিড়েত আেছ। 
গ)যারা সত� কথা বেল তােদর িক বেল? 
উঃ) যারা সত� কথা বেল তােদরেক সত�বাদী বেল। 
ঘ)চলিত ভাষায় কথা বলােক িক বলা হয়? 
উঃ) চলিত ভাষায় কথা বলােক কথ� ভাষা বলা হয়। 



ঙ)িতিন �কাথায় থােকন তার পিরচয় িক? 
উঃ) িতিন পাং�পুের থােকন। পাং�পুেরর  মহারাজ। 
 

************ 
 


