
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রশ্রস্টি- প্রথম 

স্টিষয়- িাাংলা 

 

িি ণনা করা শ্রিাঝায় এমন শব্দ 

 

ছেলেটি, আকাশ, ইহা, জে, ফুে তাহারা 

 

১) ওপলরর শব্দগুলে ছেলক নাম ছ াঝায় এমন শব্দ ও নালমর 

পলর লতে  লে এমন শব্দ লিলিত কলরা:- 

 

নাম ছ াঝায় এমন শব্দ= ছেলেটি, আকাশ, ফুে। 

নালমর পলর লতে  লে এমন শব্দ= ইহা, তাহারা। 

 

২) ওপলরর শব্দগুলের োলে লনলির শব্দগুলে ছমোও:- 

 

[নীে, োহেী, ঠান্ডা, পাাঁিটি, িঞ্চে, ছ াে] 

 

• ছেলেটি     োহেী= োহেী ছেলেটি (গুণ  ণ েনা করলে) 

• আকাশ     নীে= নীে আকাশ (রঙ  ণ েনা করলে) 

• ইহা     ছ াে= ইহা ছ াে (আকৃলত  ণ েনা করলে) 

• জে     ঠান্ডা= ঠান্ডা জে (অ স্থা  ণ েনা করলে) 

• ফুে     পাাঁিটি= পাাঁিটি ফুে (েংখ্যা  ণ েনা করলে) 

• তাহারা    িঞ্চে= তাহারা িঞ্চে (ছ াষ  ণ েনা করলে) 

 

৩) োহেী, নীে, ছ াে, ঠান্ডা, পাাঁিটি, িঞ্চে- এই গুলে  ণ েনা করা 

ছ াঝায় এমন শব্দ। 

 

❖ [িি ণনা করা শ্রিাঝায় এমন শব্দ সাধারিত নাম শ্রিাঝায় 

এমন শব্দব্দর আব্দে িব্দস এিাং নাব্দমর পস্টরিব্দতণ িব্দস 

এমন শব্দব্দর পব্দর িব্দস।] 



 

 

 

৪)  ণ েনা করা ছ াঝায় এমন শলব্দর আর ও লকেু উ াহরণ ছ ওয়া 

হে:- 

 

▪ গুণ ছ াঝায় এমন শব্দ= ভালো, শান্ত, েুন্দর। 

▪ ছ াষ ছ াঝায় এমন শব্দ= খ্ারাপ,  ুষু্ট, কুৎলেত। 

▪ েংখ্যা ছ াঝায় এমন শব্দ= লতনটি,  শটি, আিটি। 

▪ রঙ ছ াঝায় এমন শব্দ= োে, হেু , ে ুজ। 

▪ অ স্থা ছ াঝায় এমন শব্দ=  রম, নতুন, পুলরালনা। 

▪ আকৃলত ছ াঝায় এমন শব্দ= ছমািা, ছরা া, েম্বা, ছ াঁলি। 

 

৫) ছে শব্দ গুলে নাম ছ াঝায় এমন শব্দ ও নালমর পলর লতে  লে 

এমন শলব্দর ছ াষ, গুণ, েংখ্যা, রঙ, আকৃলত, অ স্থা,  ণ েনা কলর 

তালক  ণ েনা করা ছ াঝায় এমন শব্দ  লে। 

 

৬) তার  ুটি  ালি আলে। -  াকযটিলত  ণ েনা করা ছ াঝায় এমন 

শব্দ হে  ুটি কারণ ‘দটুি’ শব্দটি  ালির েংখ্যা  ণ েনা করলে। 
 
িাস্টির কাজ:- 

 

১) শূনযস্থালন  ণ েনা করা ছ াঝায় এমন শব্দ  োও:- 

 

ক)  রমকালে _________ ের ত ছখ্লত ভালো োল । 

খ্)  ছ াোপ ফুেটি _________। 

 

২)  ণ েনা করা ছ াঝায় এমন শলব্দর লনলি  া   াও:- 

 

ক) শহলর  লিা  ালি ছ খ্া োয়। 

খ্) তার ভাই  ুষু্ট। 
 

________________ 



 

 

ব িঃদ্রিঃ 
➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  

বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও 
শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর 
শ্রিদ া। 

 


