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answer script 
১) নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক) আমােদর �াম কিবতা�র কিবর নাম �লখ। 
উঃ) আমােদর �াম কিবতা� িলেখেছন কিব বে� আলী 
িময়া। 
খ) আমােদর �ছাট �াম কার সমান? 
উঃ) আমােদর �ছাট �াম মােয়র সমান। 
গ) কারা িহংসা ও মারামাির কখেনা কের না ? 
উঃ) পাড়ার �ছেলরা সকেল িহংসা ও মারামাির কখেনা 
কের না। 
ঘ) সকােল পূব� িদেক িক ওেঠ ? 
উঃ)সকােল পূব�িদেক �সানার রিব ওেঠ। 
২) নীেচর কথা�েলার অথ� বা মােন �লখ। 
কভু-  কখেনা।  
পাঠশালা-  একসােথ পড়ার জায়গা।  



ডির- ভয় পাই।  
পড়শী- �িতেবশী।  
বায়ু- হাওয়া।  
রিব- সূয�। 
৩) ফাঁকা জায়গায় �ক কথা� বসাও। 
আমােদর �ছাট  গাঁেয়  �ছাট �ছাট  ঘর , 
থািক �সথা  সেব  িমেল নািহ �কহ  পর । 
পাড়ার সকল �ছেল �মারা ভাই  ভাই , 
একসােথ �খিল আর  পাঠশােল  যাই। 
িহংসা  ও মারামাির  কভু  নািহ কির। 
িপতা-মাতা  ��জেন  সদা �মারা ডির। 
৪) স�ক উ�েরর পােশ( �ক)িচ� দাও। 
ক) ( চাঁেদর /তারার ) িকরণ �লেগ কের িঝিকিমিক ।  
খ) পাড়ার সকল �ছেল �মারা ( ভাই ভাই / �বান �বান) । 
গ) িমেল িমেশ আেছ ওরা  ( পড়শী /পািখ ) �হন ।  
৫)আমােদর �াম কিবতা � মখু� কেরা এবং  কিবর নাম 
বেলা। 
৬) নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক) �কাথায় �কান িদন হাট বেস? 
উঃ) ��বার, �ােম হাট বেস । 
খ) হােট িক হয়? 



উঃ) হােট নানান রকম িজিনসপ� িবি� হয়। 
গ)  হােট �ক �ক যায়? 
উঃ) হােট িব�ম,অ�র, এবং �লখেকর হােট যায়। 
৭) নীেচর শ��িলর অথ� �লখ । 
হাট- বড়বাজার। 
িবে�তা-  িযিন িজিনসপ� িবি� কেরন। 
৮)নীেচর শ��েলা িদেয় বাক� রচনা কেরা। 
��বার-  ��বার আমরা সবাই িগজ� ায় যাই। 
�াম-  আিম �ােম �বড়ােত িগেয়িছলাম। 
িজিনসপ�-  �মলায় অেনক রকম িজিনসপ� িবি� হয়। 
৯) স�ক উ�েরর পােশ( �ক)িচ� দাও। 
ক) ( ��বার / �সামবার) আমােদর �ােম হাট বেস। 
খ) অেনক জায়গা �থেক ( িবে�তা / গায়েকরা) আেস। 
গ) আিম হােট যাই ও ( িজিনসপ� / বািড়) িকিন।  
১০) ফাঁকা জায়গায় কিবতা �থেক স�ক শ� বসাও। 
খ)��বার আমােদর  �ােম  হাট বেস। 
খ)িজিনস  িবি�  করেত।  
গ) িব�ম  অ�র ও  আিম  হােট যাই ও িজিনসপ� িকিন। 
বািড়র কাজ: 
১১)র-ফলা �যাগ কের �য �কােনা  বানান বেলা। 



উঃ) িব�য় ,�াম, িম�, স�াট, �ীিত, �রৗ�, অ�, ��াধ, 
শী�, �মণ। (এছাড়াও �তামরা �তামােদর ই�া মত স�ক 
র ফলা �যােগ বানান িলখেত পােরা ।) 
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