
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

 স্টিষয়- ক্রিয়া পদ                                              

(বিশেষ্য ও সিবনাম পশের হওযা, থাকা বিাঝায এমন েব্দ) 
 
১.ময়ূর, সে,ব ইটি, কলকাতা, তুমম, আছে, হয, আমম,রমা, হও,হই, তার। 

ক) উপছরর শব্দ গুমল সেছক মবছশষ্য পদ সকান গুমল খুুঁছে সবর কছরা এবং সকন বলছব?  

উঃ- ময়ূর,বইটি, কলকাতা, রমা এগুমল মবছশষ্য পদ। কারণ ময়ূর একটি পামখর নাম, ব ইটি একটি মেমনছের নাম, কলকাতা একটি োযগার নাম, রমা 

একটি সমছযর নাম। এগুমল নাম সবাঝায এমন শব্দ। 

খ) উপছরর শব্দ গুমল সেছক েববনাম পদ খুুঁছে সবর কছরা এবং সকন বলছব? 

উঃসে, তুমম, আমম, তার এগুমল েববনাম পদ কারণ এগুমল নাছমর পমরবছতব  বছে এমন শব্দ। 

গ) তাহছল এখন মবছশষ্য ও েববনাম পদ োডা আর সকান সকান শব্দ পছর রইল?  

উঃ আছে, হয,হ ও, হই। 

ঘ) এবার উপছরর মবছশষ্য ও েববনাম পছদর োছে এই শব্দ গুমল মমমলছয সলছখা:- 

ময়ূর 

বইটি                হয 

কলকাতা        হ ও 

রমা                    হ ই 

সে                    আছে 

তুমম 

আমম 

তার 

উঃ-ময়ূর হয, ব ইটি হয, কলকাতা হয, রমা হয, সে হয, তুমম হ ও, আমম হ ই, তার আছে। 

ঙ) বাকয েম্প়ূণব কছরা:- 

১.ময়ূর হয আমাছদর োতীয পামখ। 

২.বইটি হয নতুন। 



 

 

৩.কলকাতা হয একটি বছডা শহর। 

৪.সে হয লম্বা। 

৫.আমম হই ভাছলা সমছয। 

৬.তুমম হও আমার বনু্ধ।  

৭.তার দুটি হাত আছে। 

চ) তাহছল এখন উপছরর বাকযগুমলছত সকান সকান শব্দ মবছশষ্য ও েববনাম পছদর হওযা সবাঝাছে? 

উঃ- হয, হও, হই। 

এগুমল মবছশষ্য ও েববনাম পছদর পছর বছে। মকন্তু বাংলা বাছকয উহয োছক। 

ে) তাহছল এখন উপছরর বাকযগুমল সেছক সকান শব্দটি মবছশষ্য ও েববনাম পছদর োকা সবাঝাছে? 

উঃ- আছে।ইহা েববদা বাছকযর সশছষ্ বছে।তাই তার আছে দুটি হাত না হছয,তার দুটি হাত আছে হবে। 

ে) হওযা সবাঝায এমন শব্দ - হয, হও, হই। 

ে) োকা সবাঝায এমন শব্দ- আছে। 

**** আমটি টক। হওযা সবাঝায এমন শব্দ খুুঁছে সবর কছরা।( নিবে লেব ো) 

বিিঃদ্রিঃ 
➢ ছাত্র-ছাত্রীশের পাঠ যবে িুঝশে সমসযা হয, েশি বনশের িক্তিয  

Comment Box- এ পাঠাও। 
➢ বনশের নাম, বেবি, বিভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও বযাগাশযাগ নম্বর উশেখ্ 

করশি। 
➢ আমরা সরাসবর বোমাশের সাশথ বযাগাশযাগ কশর বনশিা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

                                                 শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

ণিষয়- িাাংলা( ক্রিয়া পদ) 
                                       (নেবেষ্য ও সেবিোম পবের হওযা, োকা, কাে করা সবাঝায এমন শব্দ) 

১.পামখ, আমরা, পদ্ম, হয, পমড, আছে, মামঝ,হও, সতামরা, ওছড, সখছল,স াছট, চালায,রাো,যাও  

ক) উপছরর শব্দ গুমল সেছক মবছশষ্য পদ (নাম সবাঝায এমন শব্দ) খুুঁছে সলছখা। 

উঃ- পামখ, পদ্ম, মামঝ, রাো। 

খ) উপছরর শব্দ গুমল সেছক েববনাম পদ (নাছমর পমরবছতব  বছে এমন শব্দ) খুুঁছে সলছখা। 

উঃ- আমরা, সতামরা। 

গ) উপছরর শব্দ গুমল সেছক হওযা সবাঝায এমন শব্দ সকানগুমল খুুঁছে সলছখা। 

উঃ হয,হও। 

ঘ) উপছরর শব্দ গুমল সেছক োকা সবাঝায এমন শব্দ সকানটি খুুঁছে সলছখা। 

উঃ আছে। 

ঙ) এবার মবছশষ্য পদ, েববনাম পদ, হওযা সবাঝায এমন শব্দ, োকা সবাঝায এমন শব্দ োডা আর সকান সকান শব্দ রইল? 

উঃ- পমড, খেলে, ওছড, স াছট, চালায,যাও। 

২. এবার মবছশষ্য ও েববনাম পছদর োছে উপছরর শব্দ গুমল মমমলছয সলছখা:- 

পামখ     পমড 

পদ্ম       সখছল 

মামঝ     যাও 

রাো     ওছড 

আমরা   স াছট 

সতামরা।   চালায 

উঃ পামখ ওছড, পদ্ম স াছট, মামঝ চালায, রাো সখছল, আমরা পমড, সতামরা যাও। 



 

 

৩.বাছকয প্রছযাগ কছরা:- (নিে সক্ষমতোয়) 

(িমুিো) 

ক) পামখ আকাছশ ওছড। 

খ) পদ্ম মদছনর সবলায স াছট। 

গ) মামঝ সনৌকা চালায। 

ঘ)রাজা  ুটবল সখছল। 

ঙ) আমরা বই পমড। 

চ) সতামরা মবদযালছয যাও। 

৩.ওব়ে, ল োবে, চোেোয়, ল বে, পন়ে, যোও_ এই েব্দ গুনে েোবযযর লযোথোয় েবসবে? 

উঃ-বেবষ্। 

৪..তুমম োরামদন কী কী কাে কছরা? 

উঃ খাই, পমড,মলমখ,সখমল ইতযামদ কমর। 

৫..তাহছল ওছড, স াছট, চালায, সখছল, পমড, যাও,খাই, মলমখ,সখমল ইতযামদ শব্দ গুমল মবছশষ্য ও েববনাম পছদর কী করা সবাঝাছে? 

উঃ কাে করা। 

৬.সয পদ মবছশষ্য ও েববনাম পছদর হওয়ো, থোযো,, কাে করা সবাঝায তাছক কী বছল? 

উঃ মিযাপদ। 

৭.তাহছল সকান পদ োডা বাকয েম্প়ূণব হয না? 

উঃ মিযাপদ। 

****উপযুক্ত মিযা পদ বোও :-(নিে সক্ষমতোয়) 

মশমিকা আমাছদর ____। 

 
বিিঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীশের পাঠ যবে িুঝশে সমসযা হয, েশি বনশের িক্তিয  
Comment Box- এ পাঠাও। 



 

 

➢ বনশের নাম, বেবি, বিভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও বযাগাশযাগ নম্বর উশেখ্ 
করশি। 

➢ আমরা সরাসবর বোমাশের সাশথ বযাগাশযাগ কশর বনশিা। 
 
 


