
Class – 1 

Subject – 2nd Language Bengali Revision 

Chapter – কবিতা – ভ ার and বিশুর কামনা 

 

কবিতার নাম – ভ ার 

কবির নাম – মদনমমাহন তককালংকার 

 

Work Sheet 

 

A. এক কথায় উত্তর দাওঃ- 

 

1. ভ োর কবিতোটির কবির নোম কী ? 

Ans: -  

 

2. কোননন শনের অর্ থ কী ? 

Ans: -  

 

3. রোখোল ভ োরুর পোল বননে ভকোর্োে যোে ? 

Ans: -  

 

4. রবি শনের অর্ থ কী ? 

Ans: -  

 

5. বশবশর কখন ভেখো যোে ? 

Ans: -  



B. িাাঁবদমকর িব্দগুবলর সামথ ডানবদমকর িব্দগুবল কবিতা অনুযায়ী 

জুমে দাওঃ- 

 

1. পোবখ সি কনর রি          বনবশর বশবশর । 

 

2. বশশু ণ ভেে মন            রোবত ভপোহোইল । 

 

3.   নন উটিল রবি            করহ বননিশ । 

 

4. পোতোে পোতোে পনে        বনজ বনজ পোনি । 

 

5. আপন পোনিনত মন         ভলোবহত িরণ । 

 

 

C. িূনযস্থান পূরণ কমরাঃ- 

 

     1. রো           ল । 

     2. কু          ম । 

     3. িো           স । 

     4. পো         ে । 

     5. বশ           র ।     

 

 

D. সঠিক উত্তমর ঠিক্ () বিহ্ন দাওঃ-  

 

1. বনবশ মোনন  

i) রোত  

ii) ভ োর 

 



2. শীতল মোনন 

      i)  রম 

ii) িোণ্ডো  

 

3.   নন মোনন 

i) আকোনশ  

    ii) িো োনন 

 

4. ভিশ মোনন 

i) মননোনযো  

ii) ভপোশোক  

 

5. ভলোবহত মোনন 

i) নীল 

ii) লোল  

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 



কবিতার নাম – বিশুর কামনা 

কবির নাম – অজ্ঞাত 

 

Work Sheet 

 

A. এক কথায় উত্তর দাওঃ- 

 

1. অজ্ঞোত শনের অর্ থ কী ? 

Ans: -  

 

2. আমোনের কোনের আনেশ পোলন করো উবিত ? 

Ans: -  

 

3. সকোনল ঘুম ভর্নক উনি আমোনের বক োনি প্রোর্ থনো করো উবিত ? 

Ans: -  

 

 

B. িাাঁবদমকর িব্দগুবলর সামথ ডানবদমকর িব্দগুবল কবিতা অনুযায়ী 

জুমে দাওঃ- 

 

1. সকোনল উটিেো আবম       বমনল কবর ভখলো । 

2. আনেশ কনরন যোহো       ক ু কোনরো সনন । 

3.  োল ভেনলনের সোনর্              মনন মনন িবল । 

4. বমনে কর্ো ক ু ভযন      ভমোর গুরুজনন । 

5. ঝ েো নো কবর ভযন       নোবহ আনস মুনখ । 

 



C. িূনযস্থান পূরণ কমরাঃ- 

 

     1. আ            শ । 

     2.  ো           িোসি । 

     3. ভে           ভের । 

     4. গু           জনন । 

     5. স            ভল । 

 

D. সঠিক উত্তমর ঠিক্ () বিহ্ন দাওঃ- 

 

1. সোরোবেন আমোনের বক োনি র্োকো উবিত 

i)  োল কনর  

ii) খোরোপ কনর  

 

2. পেোনশোনো করোর সমে আমোনের মন বেনে পেোনশোনো করো উবিত 

i) নো 

ii) হ্ো াঁ  

 

3. কখনও কোনরোর েুুঃখ ভেনখ আমোনের সুখী হওেো 

i) উবিত নে  

ii) উবিত  

 

********** 

 

 



 


