
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – কবিতা – ন াট িই and ফুটফুটট ন াছ ায় 

 

Answer Sheet 

 

কবিতার  াম – ন াট িই 

কবির  াম – সুকুমার রায় 

 

1. সংবিপ্ত উত্তর দাওঃ- 

 

I) ন োটবই কববতোটটর কববর  োম কী?  

Ans: - ন োটবই কববতোটটর কববর  োম সুকুমোর রোয়। 

  

     II) ন োটবই কববতোটট নকো  কোবযগ্রন্থ নেকক ন ওয়ো হকয়কে? 

Ans: - ন োটবই কববতোটট সুকুমোর রোকয়র নেখো আকবোে তোকবোে কোবযগ্রন্থ নেকক ন ওয়ো 

হকয়কে। 

 

    III) ন োটবই শকের অে থ কী? 

Ans: - ন োটবই শকের অে থ হে এম  একটট বই বো খোতো নেখোক  আমরো আমোকের পেন্দ মত 

ব তয প্রকয়োজ ীয় বকেু তেয বেকখ রোখকত পোবর।  

 

2. সঠিক উত্তটর ঠটক্  বিহ্ন দাওঃ- 

 

I) কোতুকুতু বেকে নক েট্ফট্ ককর 

i) কুকুর 

ii) ন োরু  



II) কো  ককর  

           i) ট ্ ট ্  

ii) েট্ফট 

 

III) রোমো বক ব কয় েুকট আকস 

i) প্রেীপ 

ii) েণ্ঠ   

 

3. কবিতা নেটক সঠিক শব্দ ব টয় শূ যস্থা  পূরণ কটরাঃ- 

 

I) নতজপোকত    নতজ     নক । 

 

II) বে নেবখ ঝোাঁজ নক  নজোয়োক র     আরকক   । 

 

 

III)  োক নক       ডোকক      । 

 

IV)     বপকে      নক  চমকোয়। 

 

V) নতোমরো নতো    ন োটবই     পড়ব । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. িাাঁবদটকর নদওয়া শব্দগুবির সাটে ডা বদটকর নদওয়া শব্দগুবি কবিতা 

অ ুযায়ী  ুটে দাওঃ- 

 

I) এই নেখ নপন্সিে                বকেববে নেখোকত 

 

II) আঙুকেকত আঠো বেকে     নেক  আকে খট্কো 

 

III) এই নেখ ভরো সব      ন োটবুক এ-হোকত 

 

IV) জবোবটো নজক  ন ব     নক  েোক  চট্চট্ 

 

V) কোে নেকক মক  নমোর     নমজেোকক খুাঁবচকয় 

 

5.  ীটির শব্দগুবির অে থ নিট াঃ- 

 

শব্দ অে থ 

তোয় তোকত 

ঠযোাং পো 

বকেববে েেবদ্ধ ভোকব চেো 

আ োক োড়ো প্রেম নেকক নশষ পে থন্ত 

খট্কো সকন্দহ 

পটকো বোন্সজ 

ঝোাঁজ তীব্র  ন্ধ 

আরক রস 

েুন্দবুভ বন্দকু 

অরবি চমবকত পোের 

বপকে পোকস্থেীর বো াঁবেকক অববস্থত নেহ েন্ত্র ববকশষ 

 

 

 

********** 

 



Answer Sheet 

 

কবিতার  াম – ফুটফুটট ন াছ ায় 

কবির  াম – নমাবিতিাি ম ুমদার 

 

1. সংবিপ্ত উত্তর দাওঃ- 

 

I) ফুটফুকট নজোে োয় কববতোটটর কববর  োম কী? 

Ans: - ফুটফুকট নজোে োয় কববতোটটর কববর  োম নমোবহতেোে মজমুেোর। 

 

II) ফুটফুকট নজোে োয় কববতোয় ববেো োয় কোরো নজক  শুকয় বেে? 

Ans: - ফুটফুকট নজোে োয় কববতোয় ববেো োয় েুইজ  ভোইকবো  নজক  শুকয় বেে। 

 

III) ফুটফুকট নজোে োয় কববতোয় নক েুইজ  ভোইকবো কক ব কজর কোকে চকে আসকত 

বকেবেে? 

Ans: - ফুটফুকট নজোে োয় কববতোয় প্রকৃবত েুইজ  ভোইকবো কক ব কজর কোকে চকে আসকত 

বকেবেে। 

 

2.  সঠিক উত্তটর ঠটক্  বিহ্ন দাওঃ- 

 

I) ফুটফুকট নজোে োয় নজক  শুব  

i) রোস্তোয় 

ii) ববেো োয়  

 

II) চোও নক  বপটট বপটট, উকঠ পড় 

            i) েক্ষ্মীটট  

ii) পরীরো 



III) চকে এস ভোইকবোক , নচোখ নক   

            i) ঘুম্ঘুম্  

            ii) ঝুম্ঝুম্ 

 

 

3. কবিতা নেটক সঠিক শব্দ ব টয় শূ যস্থা  পূরণ কটরাঃ- 

 

I) বক  কোরো      ো       োয়। 

 

II) চো াঁে চোয়     বমটটবমটট     । 

 

III) পরীরো নে      ফুে      নবোক । 

 

 

4. িাাঁবদটকর নদওয়া শব্দগুবির সাটে ডা বদটকর নদওয়া শব্দগুবি কবিতা 

অ ুযায়ী  ুটে দাওঃ- 

 

I) ফুটফুকট নজোে োয়     নচোখ নক  ঘুম্ঘুম্ 

 

II) চোও নক  বপটট বপটট      ন্সঝবকবমবক ঝুম্ঝুম্ 

 

III) চকে এস ভোইকবোক      নজক  শুব  ববেো োয় 

 

IV) চো াঁে চোয় বমটটবমটট      উকঠ পড় েক্ষ্মীটট 

 

V) বক  কোরো  ো   োয়      ব ভূবম ব ঝ্ঝুম্ 

 

 



5.  ীটির শব্দগুবির অে থ নিট াঃ- 

 

শব্দ অে থ 

ফুটফুকট পবরষ্কোর 

নজোে োয় চো াঁকের আকেোয় 

ব ঝ্ঝুম্ চুপচোপ 

চোও তোকোও 

বক  জঙ্গকে 

 

6.  ীটির শব্দগুবির বিপরীত শব্দ নিট াঃ- 

 

শব্দ বিপরীত শব্দ 

নজক  ঘুবমকয় 

উকঠ বকস 

েক্ষ্মী অেক্ষ্মী 

নবো  ভোই 

অন্ধকোর আকেো 

 

********** 


