
Subject Bengali 
2nd language  

Answer script.  
Class-3 

(Poem) Kajla didi (Jatrinda Mohan Bagchi.)  
 (essay)- amader Vidyalay & Saraswati 

Puja. 
কাজলা িদিদ- 
 
১)ক) নীেচর �� �িলর উ�র দাও। 
১) বাঁশ বাগােনর মাথার উপর িক উেঠেছ? 
উঃ) বাঁশ বাগােনর মাথার উপর চাঁদ উেঠেছ।  
২) িদিদর কথায় আঁচল িদেয় মখু� ঢােক ? 
উঃ) িদিদর কথায় আঁচল িদেয় মখু� ঢােক।  
৩) �জানাই �কাথায় িকভােব �েল? 
উঃ)পু�র পােড় �লবরু গােছর ধাের �থাকায় �থাকায় 
�জানািক/�জানাক �পাকা �েল।  
 
৪) িশ��র িদিদর নাম িক?িদিদ িশ�েক িক �শানােতা ? 
উঃ) কিবতায় িশ��র িদিদর নাম কাজলা । িদিদ 
িশ��েক ��াক �শানােতা।  



 
২)গ) বচন িনেদ�শ কেরা। 
মা  -একবচন। 
িদিদ -একবচন 
চাঁদ  - একবচন। 
ঘ) িনেচর শ��িলর িল� পিরবত� ন কেরা । 
মা  - বাবা  
িদিদ  -দাদা 
ঙ)ফাঁকা জায়গা�িল �ত কিবতা �থেক স�ক শ� বসাও। 
১) িদিদর কথায়  আঁচল  িদেয় মখু� �কন ঢােকা  । 
২)মােগা! আমার  �শালক বলা  কাজলা িদিদ কই । 
৩) ফুেলর  গে�  ঘুম আেস না, একলা  �জেগ  রই। 
৪)  খাবার  �খেত আিম যখন,  িদিদ  বেল ডািক তখন । 
নীেচর শ� �িলর অথ� �লখ । 
�শােলাক  -�ছাট কিবতা 
�জানাই  - �জানাক বা �জানািক। 
 

রচনা 
আমােদর িবদ�ালয়। 

১) আমােদর িবদ�ালেয়র নাম ওেয়ল এ� �গা�ি�থ 
�ুল/িবদ�ালয়। 



 
২)এই িবদ�ালয়� িব িব গা�লুী �ীেট অবি�ত।  
 
৩)এই িবদ�ালেয় অেনক �িল ��িণ ক� অথ�াৎ ঘর আেছ। 
 
৪)আমােদর িবদ�ালেয় অেনক বড় �খলার জায়গা আেছ। 
নানা ফুেলর গাছ আেছ। 
 
৫) আমােদর িবদ�ালেয়র ি�ি�পাল এবং �ধান িশি�কা 
আমােদর ��হ কেরন। 
 
৬)িবদ�ালেয়র িশ�ক-িশি�কা আমােদর খুব য� িনেয় 
পড়ান। 
 
৭) িবদ�ালেয় অেনক অন�ুান হয় এবং আমরা �সখােন 
সবাই অংশ�হণ কির। 
 
৮) আমােদর িবদ�ালেয় বছের একবার �ীড়া 
�িতেযাগীতা ও হয়। 
 
৯) বছের আমরা সবাই িমেল একিদন �বড়ােত যাই। 



 
১০) আমােদর িবদ�ালয় খুব ভােলা। 

 
সর�তী পূজা। 

১) িবদ�ার �দবী সর�তী। 
 
২) �দবীর এক হােত বীণা অন� হােত বই। 
 
৩)�িতবছর মাঘ মােসর ��া প�মী িতিথেত সর�তী 
পূজা হয়। 
 
৪) সবার ঘের ঘের �দবী সর�তীর ব�না হয় এই 
িদন�েত। 
 
৫) ছা�-ছা�ীরা এই িদেন �দবী সর�তীর পূজা কের থােক। 
 
৬) ম� উ�ারণ এবং অ�িলর মেধ� িদেয় �দবীর পূজা 
করা হয়। 
 
৭) সবাই হলদু শািড় এবং হলদু জামা কাপড় পেড় �দবীর 
অ�িল �দয় । 



 
৮) িবদ�ার �দবী সর�তীর ব�নায় এই িদেন নানা �ােব, 
িবদ�ালয়,�িত�ােন, অিফস ব�� হেয় ওেঠ। 
 
৯) এই িদন�েত নানা রকম িবিচ� অন�ুান হয় । 
 
১০) সর�তী পূজায় আমরা সবাই ভরপুর আনে� �মেত 
উ�। 
 
 
 


