
Final Term Examination

Session2020_21

Class III

Subject- 2nd language Bengali

Date-03/03/21

Time limit- 1 hour FM 40×2

সাধারণ িনয়মাবলী:-

১. িন�চ �দওয়া �িত� ���র উ�র �তামরা �তামা�দর বাংলা খাতার এক� পির�� পৃ�ায় িলখ�ব।

২. ��ত�ক� পৃ�ার উপ�র �তামা�দর নাম, আই.িড. ন�র, �াস, �সকশন, সাব�জ� এবং তািরখ িলখ�ত হ�ব।

৩. �িত� পৃ�ায় ১.....২.....৩.....৪... ক�র ন�র �দ�ব ।

৪. �� �লখার ��য়াজন �নই, �ধুমা� �� ন�র িদ�য় স�ক উ�র� িলখ�ব।

৫. ফাই�লর নামকরণ কর�ব এইভা�ব-👉

SUBJECT_STUDENT'S NAME_CLASS_SECTION_ID.

৬. উ�র �লখার পর �িত� পৃ�ার�� ছিব ত�ল�ব এবং এক� Scanner App এর সাহা�য� সম� পৃ�া�িল
িন�য় এক� PDF ফাইল �তির কর�ব।

৭. পরী�া �শষ হবার পরআধঘ�া (Half an Hour)-র ম�ধ� উ�রপ� PDF ফাইল ক�র,



class_three@steppingstoneschool.in এইআই.িড �ত �মল কর�ত হ�ব। �মল করার সময় �মল-এর
সাব�জ� এ িন�জর পরী�ার িবষয় �দ�ব।

৮. �তামরা অবশ�ই �মল কর�ব �তামা�দর ��ল �থ�ক �দওয়া ই.�মলআই.িড �থ�ক।

৯. পরী�ার খাতা 03-03-2021 তািরখ দপুুর ৩ �টর ম�ধ� জমা �দওয়া বাধ�তামলূক।

১৷ শ�াথ� �ল�খা ৫

িহম, উৎসাহ, �ভাজন, সাধ, রাঙা

২৷ বাক�রচনা ক�রা৫

�মামবািত, আকাশ, পৃিথবী, পাহাড়, বস�

৩৷শূন� �ান পূরণ ক�রা ৪

_____একপা�য় দঁািড়�য়

সব____ছািড়�য়

___ মা�র___।

৪৷ �� �িলর উ�র �ল�খা ১০

ক।শকু�লা গ��র �লখক �ক?

খ।ক��দ�বর কা�ছ কারা �বদ পড়�তা?

গ। বন�ভাজন বল�ত কী �বাঝ?

ঘ।বন�ভাজ�ন �ক রা�া ক�রিছল?

ঙ।তালগা�ছর পাতা �দখ�ত �কমন?

চ।তালগা�ছর বাসা �কাথায়?

ছ।তালগা�ছর ডানা �কান�?

জ। ডানিপ�ট কিবতায় �মাট কজন ডানিপ�ট �ছ�লর

কথা বলা হ�য়�ছ?

ঝ। একজন �কাথা �থ�ক দমুদাম প�ড়?



ঞ। যার দঁাত �নই �স একম�ন কী ক�র?

৫৷ এক� ক�র সমাথ�ক শ� �ল�খা ৩

সূয�, বাতাস, �মঘ

৬৷ স�মা�ািরত িভ�াথ�ক শ� �ল�খা ৩

অ�, অন�

কুল,কূল

আসা,আশা

৭৷এক কথায় �কাশ ক�রা ৩

যা �কউজা�ন না

যা �বঁ�চ আ�ছ

িযিন অ�নক �দ�খ�ছন

৮৷ অ�� বানান�� ক�র �ল�খা ৩

বাি�কী, দগূ�া, গগণ

৯৷ �বাধপরী�ণ ৪

�ামী িব�বকান� ১৮৬৩ সা�লর ১২ই জানুয়াির কলকাতার

িসমলা অ��ল জ��হণক�রন। তঁার িপতার নাম িব�নাথ

দও ও মাতার নাম ভ�ব�ন�রী �দবী।�ছাট�বলা �থ�কই

িব�বকান�অত�� �মধাবী ছা� িছ�লন। �যৗবন বয়�স

ঈ�র িন�য় তঁার ম�ন সংশয় �দখা �দয়। তারপর িতিন

রামকৃ��দ�বর িশষ�� �হণ ক�রন। ১৯০২ সা�ল মা�

৩৯ বছর বয়�স �ামীিজর মহা�য়াণ ঘ�ট।

ক।�ামী িব�বকান� কত সা�ল জ��হণ ক�রন?

খ। তঁার িপতা ও মাতার নাম কী?

গ। িতিন কার িশষ�� �হণ ক�রন?

ঘ। কত সা�ল তঁার মতৃ� � হয়?


