
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – গল্প – ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা 

 

Answer Sheet 

 

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ- 

 

 

I) ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা গল্পটির ফলখ্ের নাম েী? 

Ans: -       ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা গল্পটির ফলখ্ের নাম সত্যজিৎ রায়। 

 

II) ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা গল্পটি ফলখ্ের ফলখা ফোন গ্ল্পর অংশ? 

Ans: -       ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা গল্পটি ফলখ্ের ফলখা বাদশাহ আংটি গ্ল্পর অংশ । 

 

III) ফেলুদা স্বভা্ব েী? 

Ans: -       ফেলুদা স্বভা্ব এেিন শ্খর ফগা্য়ন্দা। 

 

IV) ফেলুদা বক্তার ফে হন? 

Ans: -       ফেলুদা বক্তার মাসতুততা দাদা হন। 

 

V) লখ ্নৌ ফয্ত্ ফে ফে্য়ছি্লন? 

Ans: -       লখ ্নৌ ফয্ত্ বক্তার বাবা ফে্য়ছি্লন। 

 

 

 

 

 



2. সঠিক উত্ত্রর পা্ে ঠিক   ক্ষিহ্ন দাওঃ-  

 

 

I) লিমনঝুলা্ত্ (পাহাড়  / সমুদ্র  / নদী ) আ্ি। 

 

II) ফেলুদা েলোত্া ফি্ড় ফযখা্ন যােনা ফেন ও্ে ছি্র (দুুঃখিনে  / 

রহসযিনে  / দুভভাগযিনে ) িিনা ি্ি। 

 

III) ফেলুদা োেছর ফপ্য়্ি (দুবির  / এেবির  / ছত্নবির ) আ্গ। 

 

IV) ফেলুদার (দশ  / সাত্  / প্ন্রা ) ছদ্নর িুটি ছন্ত্ অসুছবধা হল না। 

 

V) ধীরু োোর (বাগা্নর  / গা্নর  / ফগা্য়ন্দাছগছরর ) শখ। 

 

 

3. গল্প ফে্ক সঠিক েব্দ ফে্ে ক্ষন্ে োাঁকা জােগা পূরণ করঃ- 

 

 

I) আমার ছবশ্বাস ছিল     লখ ্নৌিা     ফবশ বা্ি িায়গা। 

 

 

II)     ফেলুদা      ব্ল, ও েলোত্া ফি্ড় ফযখা্ন যােনা ফেন ও্ে ছি্র নাছে   

 

  রহসযিনে     িিনা সব গজি্য় ও্ে। 

 

 

 

III) বড় ইমামবাড়ার ভুলভুলাইয়া যাব, ফভত্্র যছদ ঢুছেস ত্ ফত্ার     ফোখ      আর  

 

     মন         এে স্ে      ধা াঁছধ্য়     যা্ব। 

 

 

     IV)       ফসপাই ছব্দ্রা্হর সময়    ফগারা     সসছনে্দর     িা াঁটি      ছিল ওিা।  

 

      V)        ও্ে ফেউ ফেউ ব্ল আধ পাগলা, ফেউ ফেউ       খাম্খয়ালী       আর ফেউ  

  ব্ল      েুাঁ ্ড়     ।     

 

            



4. নী্ির েব্দগুক্ষলর অে থ ফল্খাঃ- 

 

েব্দ অে থ 

I) অবছশয অবশযই 

II) রহসয গুপ্ত ত্থ্য 

III) গজি্য় ও্ে সৃটি হয় 

IV) ধা াঁছধ্য় যা্ব অবাে হ্য় যা্ব 

V) ফগারা ইং্রি 

VI) ফসপাই ছব্দ্রাহ ছসপাহী ছব্দ্রাহ 

VII) িা াঁটি যুদ্ধরত্ সসছনে্দর অবছিছত্ িান 

VIII) ছেসুয ছেিু 

IX) ফগালা ফগালাগুছল / োমা্নর ফগালা 

X) ছি্িেটিভ ফগা্য়ন্দা 

 

 

5. নী্ির েব্দগুক্ষলর ক্ষেপরীত েব্দ ফল্খাঃ- 

 

েব্দ ক্ষেপরীত েব্দ 

I) গুরু ছশষ্য 

II) িন্ম মৃতু্য 

III) ফদাষ্ গুণ 

IV) িণৃা ভা্লাবাসা 

V) নযায় অনযায় 

VI) স্বাধীন পরাধীন 

VII) প্র্বশ প্রিান 

VIII) ফোমল েটেন 

IX) ছমছহ ফমািা 

X) ফযাগ ছব্য়াগ 

 

 

 

 

********** 


