
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – কবিতা – চাষীর ছেলে and িাাংো সাংখ্যা ও কথায় 

        (Numbers in word and figure) 

 

Answer Sheet 

 

1. সাংবিপ্ত উত্তর দাওঃ- 

 

I) চাষীর ছেলে কবিতাটির কবির নাম কী? 

Ans: -        চাষীর ছেলে কবিতাটির কবির নাম জসীমউদ্দীন।  

 

II) চাষীর ছেলের মুখখাবন কার সলে তুেনা করা হলেলে? 

Ans: -        চাষীর ছেলের মুখখাবন কাাঁচা ধালনর পাতার সলে তুেনা করা হলেলে। 

 

III) চাষীর ছেলে কবিতাটিলত ছক সি জে কলরলে? 

Ans: -        চাষীর ছেলে কবিতাটিলত চাষীর ছেলে সি জে কলরলে। 

 

IV) চাষীর ছেলেটির মাথার চুে ছকমন? 

Ans: -        চাষীর ছেলেটির মাথার চুে েম্বা। 

 

V) চাষীর ছেলেটির ছচাখ দুটি ছদখলত ছকমন? 

Ans: -        চাষীর ছেলেটির ছচাখ দুটি ছদখলত কালো ভ্রমলরর মলতা। 

 

VI) চাষীর ছেলেটির হাত দুটি বকলসর মলতা সরু? 

Ans: -        চাষীর ছেলেটির হাত দুটি কবচ োউডগার মলতা সরু। 



VII) চাষীর ছেলেটির ছদলহর রঙ কী? 

Ans: -        চাষীর ছেলেটির ছদলহর রঙ কালো। 

 

VIII) চাষীর ছেলেটির শরীরটি বকলসর মলতা সলতজ? 

Ans: -      চাষীর ছেলেটির শরীরটি শ্রািণ মালসর তমাে গালের মলতা সলতজ। 

 

IX) ভ্রমর শলের অথ থ কী? 

Ans: -        ভ্রমর শলের অথ থ ছমৌমাবে। 

         

X) ছকতাি ছকারান কী বদলে ছেখা হে? 

Ans: -        ছকতাি ছকারান কালো ছদাোলতর কাবে বদলে ছেখা হে। 

 

 

2. সঠিক উত্তলর ঠিক্  বচহ্ন দাওঃ- 

 

I) গ্রালমর চাষীর ছেলেটির মাথার চুে ছোলিা  েম্বা  । 

 

II) চাষীর ছেলেটির মুলখর িা ছদলহর রঙ সাদা  কালো  । 

 

III) চাষীর ছেলেটির ছচাখ কালো ভ্রমলরর মলতা  বপাঁপলের মলতা  । 

 

IV) চাষীর ছেলেটির হাত দুটি কবচ ধালনর চারার মলতা  কবচ োউডগার মলতা  । 

 

V) চাষীর ছেলেটি তার কালো রূপ বদলে সি জে কলরলে  ভে ছপলেলে  । 

 

 

3. ফাাঁকা জায়গায় কবিতা ছথলক সঠিক শব্দ বিলয় শূিযস্থাি পূরণ কলরাঃ- 

 

I) কালো    ছচালখর    তারা বদলেই সকে     ধারা    ছদবখ, 

 

কালো   দ’ছতর     কাবে বদলেই     ছকতাি        ছকারান      ছেবখ। 

 

 



4. িীলচর শব্দগুবের অথ থ ছেলখ্াঃ- 

 

শব্দ অথ থ 

গা াঁলের গ্রালমর 

নিীন নতুন 

তৃণ ঘাস 

িাহু হাত 

জাবে োউ কবচ োউ 

শাঙন মাস শ্রািণ মাস 

তরু গাে 

িাদে িটৃি 

বিজেী বিদুুৎ 

োলজ েজ্জাে 

ছচালখর তারা ছচালখর মবণ 

জনম জন্ম 

মরণ মৃতুু 

ছকতাি িই 

ভুিনমে বিশ্বলজাো 

 

5. িীলচর শব্দগুবের বিপরীত শব্দ ছেলখ্াঃ- 

 

শব্দ অথ থ 

গ্রালমর শহলরর 

েম্বা ছিাঁলি 

ছেলে ছমলে 

কালো সাদা 

নিীন প্রিীণ 

সরু ছমািা 

হাবস কান্না 

জনম মরণ 

কাাঁচা পাকা 

কবচ িুলো 

 

********** 

 

 

 



িাাংো সাংখ্যা ও কথায়ঃ- 

Answer Sheet 

 

1. িীলচর সাংখ্যা গুবে কথায় ছেলখ্াঃ- 

 

সাংখ্যা কথায় 

২০৫ দু’ছশা পাাঁচ 

২১৪ দু’ছশা ছচৌলদ্দা 

২১৯ দু’ছশা ঊবনশ 

২২০ দু’ছশা কুবে 

২৩০ দু’ছশা ত্রিশ 

২৩৩ দু’ছশা ছতত্রিশ 

২৩৭ দু’ছশা সা াঁইত্রিশ 

২৩৯ দু’ছশা ঊনচবিশ 

২৪৫ দু’ছশা পাঁেতাবিশ 

২৫০ দু’ছশা পঞ্চাশ 

 

2. িীলচর কথায় ছেখ্াগুবে সাংখ্যায় ছেলখ্াঃ- 

 

কথায় সাংখ্যা 

দু’ছশা দশ ২১০ 

দু’ছশা সলতলরা ২১৭ 

দু’ছশা িাইশ ২২২ 

দু’ছশা োত্রিশ ২২৬ 

দু’ছশা ঊনত্রিশ ২২৯ 

দু’ছশা পাঁেত্রিশ ২৩৫ 

দু’ছশা আিত্রিশ ২৩৮ 

দু’ছশা চবিশ ২৪০ 

দু’ছশা চুোবিশ ২৪৪ 

দু’ছশা সাতচবিশ ২৪৭ 

 

********** 


